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Syftet med detta examensarbete var att undersöka och beskriva hur valet av 

barnlitteratur och bokläsning ges plats och gestaltas i vardagen på en förskola.  

Undersökningen genomfördes på en förskola i en mellansvensk kommun genom att 

semistrukturerade intervjuer genomfördes samt observationer gjordes på 

kommunens bibliotek. Observationerna visade på barnens delaktighet och 

intervjuerna upplyste om personalens förhållningssätt till barnlitteratur samt 

litteraturens syfte, vilket rekommenderas i Lpfö98 där det påtalas att förskolan skall 

arbeta för att varje barn ”utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera och ge 

uttryck för sina uppfattningar”. Det framkom att informanterna ansåg att barnen på 

förskolan har ett intresse för böcker och att barnlitteraturen fyller olika syften på 

förskolan. I sammanställningen av de lånade böckerna visade sig ett rikt utbud och 

varierande val bland olika författare. I det intervjuade arbetslaget fanns många olika 

tankar kring barnlitteratur. På förskolan var högläsning en daglig aktivitet och 

bokutbudet gav personalen och barnen en stor valfrihet.   

_________________________________________________________________________ 
 
Nyckelord:  bokval, barnlitteratur, kriterier, förskola 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

Vi har i Sverige en stark bokkultur och en rik litteraturskatt. Läsning av böcker är en 

självklarhet och rättighet. Vi är med i bokklubbar, bokgrupper och samtal om böcker 

sker allt mer i media. Vi har under många år berättat sagor och läst för våra barn.  

Föräldrar uppmanas att läsa, köpa och låna böcker till sina barn.  Men vilka böcker 

väljer vi vuxna att vi ska läsa för barnen? Utifrån vilka kriterier väljer vi? Kan det vara 

att boken innehåller de rätta moraliska värderingarna, är det humor eller kanske 

bilderna, eller vill vi att boken skall ha en didaktisk funktion? Påverkas valet av 

barnens önskningar eller kanske av reklam för en speciell barnbok? 

     En betydande funktion som skolan och förskolan har i Sverige är att förmedla det 

kulturarv vi har. Ett barn kan möta sin första högläsning på förskolan och det kan 

komma att lägga grunden för barnets bokintresse i framtiden.   

     Jag har upplevt att personal läser många böcker under en dag på förskolan. Man 

läser före maten, på vilan, efter mellanmålet eller på en filt på gården. Det är 

intressant att ta del av personalens tankar kring läsning och böcker på förskolan samt 

att få veta vilka böcker som lånas till förskolan. Har förskollärarna ett syfte med valet 

av barnböcker till förskolan? Om förskolläraren själv är uppvuxen med viss litteratur, 

väljer han/hon den framför andra böcker han/hon inte känner till? Ingrid Nettervik 

(2002:14) skriver i I barnbokens värld följande: ”Hur en barnbok är skriven och 

illustrerad, vad som står i den är [därför] en allmän angelägenhet och något för 

ansvarskännande vuxna att bry sig om.”  

     Det är av intresse för barnlitteratur som jag har valt att genomföra en studie som 

fokuserar på barnböcker, läsning, bokval och boklån. Jag har valt att genomföra 

studien på en förskola genom att använda mig av intervjuer och observationer. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med detta arbete är att undersöka hur personalen på en förskola arbetar samt 

beskriva vilka tankar de har kring barnböcker och läsning på förskolan. 

De centrala frågeställningarna i studien har varit:   

1. Vilka tankar har personalen om barnlitteratur på förskolan? 

2. Vilka böcker lånas till och läses på förskolan? 
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1.3 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen är indelad i sex olika kapitel. I det första kapitlet beskrivs ämnesområdet 

och studiens inriktning. I det andra kapitlet behandlas relevant litteratur och 

styrdokument som beskriver tankar, syften och betydelsen av barnlitteratur.   

Det tredje kapitlet beskriver de metoder som används i studien. I det fjärde kapitlet 

behandlas studiens resultat. Det femte kapitlet består av analys och diskussion. 

Avslutningsvis, i det sjätte kapitlet, sammanfattas studien och de tankar som 

examensarbetet har väckt.  

  

1.4 Begreppsdefinitioner     

Definitionen av barnlitteratur kommer att i detta arbete följa och hänvisas till Maria 

Nikolajevas följande arbetsdefinition i sin bok Barnbokens byggklossar (1998):  

 
Med barnlitteratur menar jag litteratur skriven, publicerad, marknadsförd och 
behandlad av experter med barn som dess huvudsakliga publik. Med barn 
menar jag, i enlighet med FN:s definition, människor mellan 0 och 18 år. 

(Nikolajeva 1998:12). 
 

En del av de barnböcker som behandlas i detta arbete är så kallade bilderböcker. 

Nettervik (2002) beskriver bilderboken på följande sätt:  

 
En bilderbok är inte detsamma som en bok med bilder i, utan en bok  
där bilderna spelar en dominerande roll. I regel förekommer minst en 
stor bild per uppslag. Bilderna är oftast, men inte nödvändigtvis, tryckta  
i färg. (Nettervik 2002:67). 

 

Ett annat slag av barnböcker som nämns i denna studie är kapitelböcker. Nikolajeva 

definierar denna genre, i Bilderbokens pusselbitar (2000), på följande sätt: 

 
En berättande text (ett kapitel ur en roman, en saga, en berättelse) kan tryckas i 
småbarnsboksformat (som ofta förväxlas med bilderboken), då försedd med en eller flera 
bilder. Då har vi att göra med en illustrerad bok. Bilderna är underordnade texten; texten har 
existerat utan dem och kan fortfarande existera utan dem (Nikolajeva 2000:17-18).  
 

 

Jag har i studien valt att låta dessa tre beskrivningar utgöra den generella synen 

på/bilda definitionerna av begreppen barnlitteratur, bilderbok och kapitelbok. Att 

välja just dessa tre beskrivningar har inget att göra med att de är bättre än andra 

definitioner om finns. Syftet är endast att dra nytta av enkelheten att bara använda en 

beskrivning per uttryck. 
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1.5 Styrdokument 

Det styrdokument som är aktuellt för denna studie är Läroplanen för förskolan 

Lpfö98. Jag har valt delar ur läroplanen som känns relevanta för denna studie och 

dessa kommer att presenteras i följande kapitel.  

     Förskolan leds i sitt arbete av Läroplanen för förskolan (2006) och i den beskrivs 

verksamhetens mål som strävansmål. Dessa mål beskriver den strävan förskolan har 

för det enskilda barnets lärande och utveckling. Alla barn i förskolan skall i 

verksamheten erbjudas trygghet, utveckling och lärande. Läroplanen kräver mycket 

eftertanke och tolkning av varje enskild pedagog och av varje arbetslag i förskolan.   

   Under rubriken ”förskolans uppdrag” står det skrivet att det livslånga lärandet skall 

grundläggas i förskolan och att varje barn skall erbjudas en verksamhet som är 

lärorik, rolig, fostrande och omsorgsfull samt att denna skall bedrivas med god 

pedagogik. Barnen skall också på förskolan kunna ta del av ett kulturarv – 

traditioner, historia, språk och värderingar.  Det talas om att förskolan skall 

förbereda barnen på ett liv i vårt samhälle. Läs- och skrivkunnighet är 

förutsättningen för att kunna ta del av det enorma informationsflöde som vi matas 

med.  

 

Barnlitteratur på förskolan   

Orden barnlitteratur, barnböcker eller högläsning förekommer inte i läroplanens text. 

Det finns dock mer allmänna instruktioner om vad personalen i en verksamhet skall 

erbjuda barnen på förskolan. Läroplanen vill att alla barn i förskolan skall 

uppmuntras i sin språkutveckling och verksamheten ska också stimulera barnens 

nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. Förskolan skall också sträva 

efter att främja barns lärande och utveckling och ska använda både tal- och 

skriftspråk i verksamheten.   

 

Delaktighet 

Valet av böcker till förskolan kan göras av både personal och barn. I förskolan skall 

alla barn, enligt Lpfö98, ges möjlighet att forma egna åsikter och välja utifrån sina 

förutsättningar. Vidare skall barnens tro på sin egen förmåga och möjlighet till 

delaktighet grundläggas.  
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2. Forskningsbakgrund 
Jag har i detta kapitel valt att tematiskt beskriva flera forskares uttalanden kring 

studiens olika delar. Flera av de temarubrikerna som nämns här kommer att 

återkomma i denna uppsats.  Den litteratur som jag har använt mig av innehåller 

mycket som är både intressant och tänkvärt. Men här har jag valt att ta upp sådant 

som är speciellt relevant för min studie.   

 
2.1 Tankar om barnböcker 

Nettervik (2002:7) påpekar att den tidigaste barnlitteraturen hade ett religiöst och 

moraliskt innehåll som skulle forma barnet till en individ som rättade sig efter 

kyrkans principer. Kristin Hallberg, i Läs mig, sluka mig (1998:10), menar att en text 

eller bok riktad till barn genom historien har visat samtidens syn på barnet i 

samhället och på barnets behov.  

    Nikolajeva (1998:15) menar att det finns fyra olika sätt att närma sig 

barnlitteraturen. Det första görs utifrån pedagogiska kriterier. De vuxna avgör om en 

barnbok innehåller de rätta moraliska, politiska och religiösa värderingar och kan 

därefter användas som uppfostringsredskap. Det andra sättet är att närma sig 

barnlitteraturen utifrån läsarpsykologiska metoder och beakta att så länge barnet 

tycker om boken så är den också bra. Det tredje förhållningssättet till barnböcker är 

vinklat mot bokens litterära kvaliteter och en bra barnbok anses även därför bra för 

vuxna. Det fjärde sättet är att betrakta barnboken ur ett estetiskt perspektiv och utgår 

från tanken att en barnbok har visa utmärkande drag som skiljer den från en bok för 

vuxna (Nikolajeva 1998:15).  

    Lennart Hellsing, Tankar om barnlitteraturen (1999:26), betraktar 

barnlitteraturen som ett uppfostringsmedel med fyra huvudsyften. Det första är att 

låta den skrivna texten stimulera barns behärskning av språket. Det andra är att 

”orientera” barnet om tid och rum. Det tredje syftet är att berätta om mångfalden i de 

sociala relationer som finns ”mellan oss människor”. Det fjärde är att stimulera och 

berika barns fantasi och känsloliv: ”själva livskänslan”.      

     Rigmor Lindö, Den meningsfulla språkväven (2005:14), menar att en barnboks 

huvudsakliga uppgift är att ”fängsla sina lyssnare/läsare” . Den ska ge kunskap och 

lustfyllda upplevelser. Hon påpekar att en barnbok skall aktivera fantasin, stimulera 

ordförrådet och ge språkliga begrepp samt ha estetiska kvaliteter (Lindö 2005:14). 
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Hellsing (1999:27) gör gällande att det finns en missuppfattning i att vi måste ge  

barnen böcker som vi anser är bra för dem. Han påstår att det är böckerna som ska 

nå fram till barnen och att vi inte får blanda ihop mål och medel. Han menar också 

att de som vill uppfostra avfärdar böcker som saknar en eller flera 

uppfostringsegenskaper (Hellsing 1999:28).      

     Hellsing (1999:29) framhäver att det krävs mycket av författaren till en barnbok. 

För att kunna ge barnen en stark läsupplevelse menar Lindö (2005:17) att författaren 

måste kunna forma orden så att de frambringar tankar, känslor, upplevelser och 

drömmar. Att ta reda på barnens intresseområden och ha kunskap om barns 

utveckling menar Hellsing (1999:29) är en förutsättning för att kunna skriva en bok 

som tilltalar barnen.  

     Lindö (2005:39) påpekar att barn i dagens samhälle påverkas av populärkultur 

och leksaksreklam. Detta kan förvåna oss vuxna men skolan måste ”aktivt förhålla 

oss till mediernas inflytande”.  

     Hallberg (1998:10) hävdar att en barnbok inte kan handla om vad som helst och 

att författaren har ett visst ansvar gentemot barnen. En barnbok bör därför anpassa 

stil, språk och innehåll efter barnens erfarenhetsvärld och språkkompetens.  

 

2.2 Läsningens betydelse och syfte 

Högläsningens betydelse och syfte har många inom förskolan och skolan åsikter om.  

Ann Granberg, Småbarns sagostund (1996:37), påstår att ”alla tycker att sagor ska 

finnas som självklara inslag i förskolan, både som fria berättelser och högläsning” . 

De flesta har utövat eller lyssnat på någon form av högläsning och har därför goda 

eller dåliga erfarenheter som kan analyseras och diskuteras. Lindö (2005:27)  

påpekar att det är av vikt att förskolan förmedlar kvalitet, djup och sammanhang.  

    Åsikter kring syftet med barnböcker kan vara olika men Lindö (2005:119) säger 

dock att det är viktigt att ha ett syfte med den saga man väljer att berätta. Hellsing 

(1998:28) menar att syftet med barnboken är inte endast till för att uppfostra utan 

även ge njutning och upplevelse i stunden. Vidare säger han att en bok kan vara ett 

hjälpmedel för att ett barn ska förstå och få fram lyckan i sin vardag. Lindö (2005:35) 

påstår att sagan kan användas i terapeutiskt syfte där barn bland annat kan bearbeta 

händelser och reflektera över sig själva. 

     Ann-Katrin Svensson, Språkglädje, (2005:29) påpekar att ett av de bästa sätten 

att berika barns språk är att låta dem ta del av olika språkliga uttryck i en variation av 
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barnböcker. Caroline Liberg, Barn utvecklar sitt språk, (2003:219) menar att den 

gemensamma läsningen ger ett stöd för barns fortsatta läs- och skrivutveckling. Det 

räcker inte med att ”bara” läsa för barnen menar Lindö (2005:37) utan poängterar att 

det krävs en engagerad vuxen för att öka barnens lust att ingå i läsgemenskapen.  

    Lindö (2005:37) menar att barn som får lyssna på sagor socialiseras in i 

litteraturens värld. Liberg (2003:229) skriver att ett barn som ser och deltar i vuxnas 

samtal, läsande och skrivande ser den vuxna som en förebild. Den kultur barnet lever 

i påverkar hur mycket eller lite barnet får tillgång till böcker (Liberg 2005:219). Även 

vuxna kan påverka barns inställning till barnböcker och Svensson (2005:34) menar 

att  ” det allra viktigaste när man läser för barn är naturligtvis att man visar att man 

själv tycker det är roligt”. Lindö (2005:56) påpekar att en persons egen relation till 

barnböcker påverkar dennes sätt att förmedla böcker.   

     Att barns fantasi påverkas av bokläsning kan flera som arbetar inom förskolan och 

skolan vara eniga om. Lindö (2005:29) påpekar att barn, när vi läser och berättar för 

dem, kan testa sitt förhållande till gestalterna och handlingen i boken och på så sätt 

flyta fritt mellan verklighet och fantasi.  Vidare menar hon att texter kan få oss att 

känna obehag, igenkännande och fascination.  

    Svensson (2005:36-37) vill hjälpa pedagoger att finna argument som kan få 

föräldrar att inse nyttan av högläsning. Dessa argument är bland annat att högläsning 

överför traditioner, lär barn skilja mellan verklighet och fantasi och att utveckla 

tankeverksamheten.   

     Lindö (2005:23) inser pedagogernas påverkan och menar att barn i de yngre 

åldrarna har god aptit på berättelser och anser därför att ”förskollärarna kan lära 

barn att älska böcker”. Hon anser vidare att högläsningsstunder och sagoberättande 

ska vara aktiviteter som ”tas på största allvar”. 

   Granberg (1996:50) menar att syftet med att läsa för barnen vid samma tidpunkt 

varje dag är att det ger trygghet och skapar sammanhang samt ger barnen en början 

till uppfattning av tid.   

 

2.3 Bokval och boklån 

Liberg (2003:222) skriver att på förskolan blir ofta läsning och boksamtal en 

vardagsrutin.  Personalen på förskolan vill lära barnen att umgås med och samtala 

om böcker. Svensson (2005:31) vill ge rådet att vid högläsning ta chansen att tala om 

bilderna och väcka frågor och spekulationer hos barnen. Hon menar att barnen på så 
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sätt kan lära sig mer av boken t.ex. former, färger och lägesord. Barnens svar och 

reaktioner på dessa frågor kan ge den vuxne grepp om huruvida barnen förstått 

bokens innehåll eller ej (Svensson 2005:31). Läsning och samtal kan få positiva 

konsekvenser  i barngruppen och Lindö (2005:214) hävdar att de små barnens lust 

att återberätta sina lekar och teckningar kan väckas av att de hört sagor och 

bilderböcker. Hon menar att en bra berättelse kan vara den bästa starten till att barn 

får intresset att uttrycka sig genom bland annat samtal, form och bild (Lindö 

2005:214-215).  

     En förskollärare kan välja bok för högläsning flera gånger på en och samma dag. 

Det är väsentligt att läsa många barnböcker, varje dag, i förskolan menar Svensson 

(2005:30).  Den bok du, som vuxen, väljer att läsa för barnen behöver vara ett 

medvetet val hävdar Lindö (2005:53). Hon fortsätter att säga att i valet av berättelse 

är det viktigast att du tycker om boken och att du vet att mottagandet i gruppen blir 

positivt. Det är också väsentligt att tänka på bokens längd och struktur. Dessa 

aspekter påverkar barnens möjlighet att ta till sig sagan. Författaren tycker vidare att 

en högläsningsbok kan få vara utmanande och komplicerad samt att den ska låta 

barnen ta del av varierande livsstilar (Lindö 2005:14-15).  

     Svensson (2005:32) menar att det inte är något problem att låta äldre förskolebarn 

lyssna på kapitelböcker med endast få bilder. Vidare hävdar hon att barn kan 

uppskatta att lyssna på en bok som anses svår. Den röda tråden kan vara viktig både 

för vuxna och barn när det gäller kapitelböcker och därför bör samma person läsa 

vidare i boken. Hon menar att olika läsare kan uppleva karaktärerna i boken olika och 

ger dem därför olika röster och tonfall och det kan bli förvirrande för den som lyssnar 

(Svensson 2005:33).  

     Lindö (2005:15) påtalar att en barnbok skall hjälpa barnen att orientera sig i sin 

vardag och att den skall berätta om relationer mellan människor på ett nyanserat 

sätt. Dock är det viktigt att barnen känner igen sig i den litteratur den vuxne väljer att 

läsa.  

     Svensson (2005:30) anser att den vuxne ska ha läst boken  innan han/hon läser 

den för barnen. På så sätt uppstår färre orosmoment i själva lässtunden eftersom 

man kan anpassa sitt bokval efter den specifika barngruppen. Svensson (2005:30) 

fortsätter med att säga att om barn får möjligheten att välja bok uppskattar de med 

ganska hög sannolikhet lässtunden ännu mer. Dock påpekar hon att om man tvingar 
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barn att lyssna ger det ingen effekt eftersom ett barn inte kan lära sig tycka om böcker 

under press.  

Liberg (2003:219) menar att texter kan levandegöras med olika sinnen. Det finns 

många sätt att bearbeta och ta till sig en text till exempel genom att samtala, måla och 

dramatisera. Svensson (2005:30-31) vill framhäva att intonationen är viktig när man 

läser för barnen. Att variera röstens tempo, styrka och att läsa med olika röster gör att 

flera barn kan fokusera på sagan. Läsaren kan använda sig av olika ansiktsuttryck för 

att förmedla de känslor, som figurerna i boken känner, för att förbättra de små 

barnens förståelse för bokens innehåll (Svensson 2005:31). Det finns mycket att 

tänka på vid högläsning och Lindö (2005:56) menar att den uppfattning en läsare har 

om sin egen läsning påverkar den som lyssnar. Hur en läsare uppfattar sin egen 

läsning kan bero på dennes egen läsinlärning och intresse för läsning samt syn på sin 

egen läsförmåga. 

     Nettervik (2002:269) menar att ” varje förskollärare borde veta tillräckligt mycket 

om barnböcker för att alltid kunna sätta den rätta boken i händerna på ett barn”.  

      Biblioteket kan vara en stor tillgång för förskola och skola när det gäller 

variationen och utbudet av barnlitteratur och det första barnbiblioteket slog upp sina 

dörrar 1911 berättar Nettervik (2002:153) och detta gjorde att synen på 

barnlitteraturen blev mer positiv och den litterära kvalitén ökade. Hon menar vidare 

att det finns gott om bra litteratur för barn. De rätta böckerna kan upptäckas genom 

att man tar del av det bokutbud som biblioteket och bokhandeln erbjuder (Nettervik 

2002:154). 

     Lena Kåreland skriver i Möte med barnboken (1994:21) om att invandrarbarn 

behöver möta böcker som låter dem hålla kontakt med sin kultur. Hon menar att 

många invandrarbarn har brister i sitt hemspråk och det är nödvändigt för dem att 

kunna tillägna samt lära sig svenska språket och det gör att dessa barn är i behov av 

lättlästa böcker. Kåreland (1994:90-91) påpekar att det finns  ett flertal böcker vars 

innehåll uppmärksammar de problem som kan uppstå i samband med kulturmöten. 

 

2.4 Tidigare undersökning 

Ingrid Pramling, Maj Asplund Carlsson, Anna Klerfelt beskriver i boken Lära av 

sagan, (1993:30-31) resultatet av en enkätundersökning som gjordes av Maj Asplund 

Carlsson under 1993.  I den undersökningen frågades efter vilka böcker som lästes på 

förskolan för tre olika åldersgrupper. De olika grupperna var barn under tre år, barn 
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mellan tre och fyra år samt fem och sexåringar. Undersökningen var småskalig och 

antalet tillfrågade förskolor var 50 men endast ett 40-tal svar skickades in.   

 

För mellangruppen gäller mer text, mer detaljerade och komplicerade bilder (böckerna om 

Pettson) och mer dråpligt innehåll (bilderbokvarianterna om Emil och Pippi) men också 

vissa Alfons- och Pulvretböcker som gestaltar moraliska vardagsproblem. Den äldsta 

gruppen klarar av kapitelböcker, dvs. böckerna om Ronja, Mio och Bröderna Lejonhjärta 

som verkligen är kapitelböcker…(Pramling, Asplund Carlsson, Klerfelt, 1993:31)   

  

Undersökningen visade också att hela 73 procent av förskolorna nämner minst en 

bok av Astrid Lindgren och 63 procenten bok om Alfons Åberg av Gunilla Bergström.   

     Pramling, Asplund Carlsson, Klerfelt (1993:31) har analyserat undersökningen och 

påpekar att det inte nämns speciellt många nya barnböcker i enkäten samt att det 

verkar som om ”förskolans litterära kanon” fastställdes under 70-talet och att den 

inte har förnyats sedan dess. Pramling, Asplund Carlsson, Klerfelt (1993:31) påpekar 

att ”resultatet av enkäten visar att förskolan har en ganska entydig uppfattning av vad 

barn i en viss ålder föredrar och klarar av”. 

 

3. Metod 
Denna studies empiri har samlats in på flera olika sätt. I inledningsskedet valde jag 

att intervjua ett arbetslag, bestående av fyra anställda, på förskolan för att få 

stommen i min studie. Sedan valde jag att komplettera dessa med observationer av 

biblioteksbesök. Då jag upptäckte att det saknades information kring vilka böcker 

man valt att läsa och vilka böcker som lånades till förskolan behövdes ytterligare 

materialinsamling. En fördjupning gjordes i bokval och boklån genom att genomföra 

ett bokläsningsprotokoll på förskolan. Jag hade också förmånen att ta del av de 

bibliotekskvitton, från biblioteket, som gav information om lånade böcker till 

förskolan.  I detta kapitel kommer jag att beskriva och förtydliga hur studiens 

material samlades in.  

 

3.1 Data/Materialinsamling  

Mina resultat grundar sig i informanternas tankar och arbetssätt och därför bör 

denna studie anses kvalitativ. Staffan Stukát, Att skriva examensarbete inom 

utbildningsvetenskap, (2005:32) menar att kvalitativa studiers resultat endast ska 

tolkas och inte användas i ett generaliseringssyfte. (Martyn) Denscombe (2000:204-
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205) påpekar att en kvalitativ studie förknippas med begrepp som småskalighet, 

beskrivning samt att analysen genomförs med ord. 

 
3.1.1 Intervju 

I denna studie är intervju en relevant insamlingsmetod. Att intervjua de 

nyckelpersoner som arbetar på förskolan ger studien trovärdighet och tillförlitlighet.  

   Stukát (2004:37) påpekar att intervju är den vanligast förekommande metoden 

inom utbildningsvetenskaplig forskning. Martyn Denscombe, Forskningshandboken 

– för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, (2000:130) säger 

att intervju till skillnad mot konversation innefattar en  förförståelse kring ämnet. 

Vidare menar Denscombe (2000:131) att intervju inte är någon enkel metod. 

Forskaren kan lätt tro att planering, förberedelser och genomförande är överskattat 

då det bara är att samtala kring ett ämne.   

   Motivet till att välja intervju som insamlingsmetod är att forskaren får en relation 

till informanten och på så sätt lättare kan tolka och förstå svaren. Detta till skillnad 

från en enkät då den svarande kanske inte har möjligheten att få mer information då 

en fråga är svår att förstå. 

   I denna studie har fyra personer intervjuats vilka ingår i ett arbetslag på en förskola. 

Det innebär att forskningen är en fallstudie där det inte går att generalisera utifrån 

resultatet. Ett alternativ hade varit att även välja informanter från andra arbetslag 

men för att få en begränsning valde jag ett arbetslag.  

    Att använda intervjuer i detta arbete valdes då det handlar om informantens 

känslor och tankar. Dock har jag i denna studie använt mig av semistrukturerad 

intervju för att få samtalet inriktat på ämnet. Denscombe (2000:135) säger att i en 

semistrukturerad intervju kan intervjuaren vara flexibel i vilken ordning frågorna 

besvaras under intervjun. Stukát (2005:39) påpekar att semistrukturerad intervju ger 

friheten att kunna ställa följdfrågor om det är något svar som inte är gripbart på 

grund av t.ex. språkliga missförstånd.  

   Det finns självfallet nackdelar och fördelar med intervjuer. Beroende på den 

intervjuades förväntade kunnighet i ämnet kan intervjun bli mer eller mindre  

informativ. Detta kan göra att en intervjuad persons svar inte är av vikt för denna 

studie men dock av intresse för vidare forskning i ämnet. Två av de fördelar som 

Denscombe (2000:133) nämner med intervju är att det finns en hög garanti att få 

svar på frågorna samt att intervju är en väldigt flexibel metod då den kan anpassas till 
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situationen den genomförs i. Stukát (2005:39) menar att nackdelarna innebär att 

kravet på den som intervjuar är höga då det gäller förkunskap i ämnet och 

intervjufärdighet. Då informanten kan tendera att ge de svar som han eller hon tror 

den intervjuande önskar finns en risk för att svaren inte blir ärliga och sanna menar 

både Stukát (2005:38) och Denscombe (2000:138).    

 

3.1.2 Observation 

Barnen som deltog då observationerna vid biblioteksbesöken ägde rum var mellan tre 

och sex år samt väl bekanta med mig. Den personal som observerades var liksom 

barnen bekant med observatören. Därför valde jag att göra deltagandeobservation. 

Antalet observationer blev två för att jag skulle kunna få möjligheten att analysera 

och jämföra resultaten.  

     I denna studie gjordes observationer för att komplettera intervjuerna då det kan ge 

mer information om hur människor i själva situationen gör i förhållande till hur de 

beskriver sina handlingar eller uttalanden. Stukát (2005:51) menar att om forskaren 

lyssnar, tittar och registrerar situationer kan han eller hon få information om 

händelser i samma stund som de sker. En nackdel som finns med 

deltagandeobservationer är att observatören blir känslomässigt engagerad och därför 

inte kan vara objektiv i sin beskrivning av händelsen (Stukát 2005:51).   

 

3.2 Urval 

Denna studies urval är vad Denscombe (2000:23) kallar för subjektivt eftersom jag 

som gjort urvalet för forskningen anser att dessa personer kan ge de specifika svar 

forskningen syftar mot. Vidare menar Denscombe (2000:23) att valet av informanter 

kan vara avgörande då det gäller att få fram specifik information till en studie.  

I följande avsnitt kommer jag att förklara mitt val av informanter. Det kommer också 

att beskrivas på vilket sätt intervjuer, observationer och bokläsningsprotokollet 

genomfördes samt bibliotekskvittonas betydelse för denna studie.  

 

3.2.1 Intervjuer 

Intervjuerna är fyra till antalet och genomfördes med fyra personer som arbetar på en 

förskoleavdelning för barn mellan tre och sex år. Informanterna är alla kvinnor och 

är mellan 33-58 år samt arbetar i samma arbetslag. Valet av dessa personer grundar 

sig i att de kan ge studien den information för att kunna få fram en beskrivning av 
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arbetet med barnlitteratur på en förskola. I denna studie önskade informanterna en 

intervjuplats och detta innebär att intervjuerna ägde rum i ett grupprum på förskolan 

som bokades så snart detta önskemål delgetts intervjuaren. Att reservera ett rum kan 

göra att eventuella störande moment under intervjun elimineras. Denscombe 

(2000:143) samt Stukát (2005:40) är eniga om att den plats informanten eller 

forskaren väljer för intervju ska vara lugn och kännas trygg för båda parter. 

Intervjuerna spelades in och informanterna hade under intervjun tillgång till 

frågorna på ett papper som var placerat på bordet. Efter intervjuerna transkriberades 

svaren.   

 
3.2.2 Observationer 

Två observationer genomfördes i samband med att barn och personal från förskolan 

besökte ett bibliotek som finns i den kommun som förskolan tillhör. Observationerna 

utfördes som deltagarobservationer och valet av denna typ av observation kändes 

relevant på grund av barnens ringa ålder och att kände igen mig sedan tidigare. 

Vid båda tillfällena var samma förskollärare med, men vid första tillfället var det fem 

barn i åldern fyra till fem år och vid andra observationen deltog fyra barn i åldern tre 

till fyra år.  

 

3.2.3 Bokläsningsprotokoll 

Jag valde att göra ett bokläsningsprotokoll för att jag i min studie skulle kunna titta 

på vilka bokval som gjorde på förskolan. Under elva dagar antecknades vilka böcker 

som valdes och lästes under den planerade lässtunden som inföll dagligen efter 

lunch.  Läsningen av böcker ägde rum i tre olika soffor i tre olika rum. Barnen var 

uppdelade i åldersgrupper och de visste vilken soffa som de skulle sitta i. En ur 

personalen satt vid varje soffa och läste. Innan den vuxne kom valde barnen böcker 

och tog med sig till sin soffa. När personalen kom valde antingen denne en bok av de 

som barnen tagit till soffan eller så samtalade barnen med ”fröken” om vilken bok de 

önskade att hon skulle läsa. Bokens titel och vilken åldersgrupp som lyssnade på 

högläsningen antecknades.  

 

3.2.4 Bibliotekskvitton 

Den, för studien aktuella förskoleavdelningen, har valt att en gång i månaden besöka 

det kommunala biblioteket. Då lånandet av böcker är genomfört får personalen från 
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förskolan ett kvitto av bibliotekarien för att kunna ta del av de boktitlar och författare 

som barnen och förskolläraren valt att låna till förskolan. Dessa bibliotekskvitton kan 

ge studien en överblick över de val som gjorts under biblioteksvistelsen. Antalet 

besök har under studiens gång varit tre och dessa besöks bibliotekskvitton fick jag ta 

del av.  

 

3.3 Etiska hänsyn 

De informanter som valdes för intervju fick information om Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2004)  

samt delgavs en personlig presentation av forskaren. 

     De intervjuade fick information om studiens syfte och vilka frågeställningarna var. 

De fick veta att deras medverkan var frivillig och att de när som helst kunde avbryta 

och/eller utesluta sin medverkan. Informanterna blev erbjudna att få 

intervjufrågorna i förväg men samtliga avböjde.  De fick också veta vad svaren skulle 

användas till och att dessa endast skulle komma att användas i denna studie. 

     Slutligen fick de veta att deras person och deras svar skulle komma att behandlas 

konfidentiellt och att de anteckningar och inspelningar som gjorts skulle komma att 

raderas efter att en analys genomförts. Efter att informanterna fått denna 

information gav de sitt samtycke till intervju.     

 

4. Resultat 
 

I detta kapitel av uppsatsen kommer jag att presentera resultatet av min studie.  

     Jag vill inleda med att beskriva förskolans miljö, för högläsning, bokutbudet samt 

böckernas placering på förskolan. Denna mer utförliga beskrivning är ämnad för att 

läsaren av detta arbete skall få kunskap om förskolans miljö för att förstå min 

diskussion och analys samt informanternas intervjusvar bättre.  

     Böckerna på förskolan finns i det rum där barnen vistas mest och de står på 

tavellister i barnhöjd med framsidan utåt. Under dagen tar barnen ofta ner böcker 

från listen och sitter tillsammans i soffan och ”läser” , tittar och samtalar om 

bilderna. Barnen kan under dagen också be någon vuxen läsa en bok som de har valt 

från listen.  
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     På förskolan finns inbokad högläsning eller sagostund varje dag efter lunch. 

Barnen delas då in i tre åldersgrupper tre år, fyra år och fem till sex år. Grupperna 

sitter i tre olika soffor, i olika rum med varsin vuxen. I treårs och fyra-  årsgrupperna 

väljer barnen böcker tillsammans och bestämmer gemensamt vilken bok som ska 

läsas först. De läser en till tre böcker per bokstund. I femårsgruppen läses 

kapitelböcker som förskolläraren väljer till exempel Mio min Mio av Astrid Lindgren 

och Folk och rövare i Kamomilla stad av Thorbjorn Egner. Den förskollärare som har 

ansvar för femårsgruppen väljer sin egen kapitelbok.  

     På avdelningen finns också en boktipslåda med ett boktips från något barn. Det 

fungerar så att barnen i tur och ordning tar med sig en bok hemifrån. Barnets bok 

läses sedan i barngruppen och boken får stå i lådan på ett staffli. Bokvalet 

dokumenteras genom att barnet fotograferas med boken. Boken i lådan byts ut en 

gång i veckan. 

 

4.1 Intervjubeskrivning 

Jag vill i nedanstående avsnitt beskriva intervjuguiden (se bilaga 1 A) för att 

intervjusvaren ska bli lättare att förstå. Intervjufrågorna var uppdelade i fyra delar. 

Del ett bestod av inledande bakgrundsfrågor.  

     Den andra delen av intervjuguiden bestod av frågor som syftade till att få fram 

informanternas tankar och allmänna uppfattningar av barnböcker.  Jag ville veta 

vilka typ av böcker som de själva fann bra och dåliga för att se om detta påverkade 

deras val av böcker till förskolan och vad de valde för böcker att läsa vid högläsning.  

     Intervjuns tredje del inriktade sig på förskolans böcker, valet av böcker att läsa för 

barnen och barnens delaktighet samt synen på barnböckers syfte. De frågor som del 

tre innehöll är de centrala frågorna i studien och avslutas med en fråga som gav 

kvinnorna möjlighet att beskriva och kommentera förskoleavdelningens läsmiljö och 

bokutbud.   

     Den fjärde och sista delen av intervjun var koncentrerad till att handla om boklån 

på biblioteket. Dessa frågor kändes relevanta eftersom jag skulle göra två 

observationer i samband med boklån på biblioteket. Frågornas svar skulle sedan 

kunna analyseras och jämföras med observationerna, för att undersöka om ord och 

handling skiljde sig från varandra eller var i samklang.  
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4.1.1 Presentation av informanterna  

Alla informanter intervjuades enskilt på förskolan. De ingår alla i ett arbetslag på en 

förskoleavdelning med 19 barn i åldrarna tre till fem år. Av de 19 barn som gick på 

avdelningen fanns inget barn med svenska som andra språk. 

     Jag har valt att ge de fyra intervjuade kvinnorna de fiktiva namnen Yvonne, Sofia, 

Therese och Marianne. Yvonne och Sofia har båda förskollärarutbildning. Sofia har 

dessutom en grundskollärarutbildning som ger henne behörighet att undervisa år ett 

till tre. Therese och Marianne har varsin barnskötarutbildning och Marianne har 

kompletterat sin med en elevassistentutbildning. Valet att ge informanterna fiktiva 

namn grundar sig i tanken att det ger resultat, analys och diskussionsdelen en mindre 

formell prägel samt en närmare bekantskap med de intervjuade utan att uppge deras 

riktiga namn.  

   

4.1.2 Intervjusvarens disposition  

Efter att svaren från intervjuerna bearbetats valde jag att presentera resultatet i 

temaform: Tankar om barnböcker (fråga 1, 2, 3, 4, 5) Förskolans böcker (fråga 6, 10), 

Val av böcker (fråga 7, 8, 9), Läsmiljön på förskolan (fråga 11, miljöbeskrivning), 

Boklån på biblioteket (fråga 12, 13). 

 

4.2 Tankar om barnböcker ”Alla med Astrid Lindgren” 

(frågorna 1,2,3,4 och 5 i intervjuguiden) 
 
Intervjun inleddes med frågan om informanterna kunde nämna en barnbok som de 

ansåg vara ”väldigt bra”. De fyra informanterna gav skilda svar och namngav Nasse 

hittar en stol [ S.Nordqvist], Rödluvan[Br.Grimm/Folksaga], Folk och Rövare i 

Kamomillastad [T.Egner] samt ”alla med Astrid Lindgren”. Vidare som svar på 

frågan varför just den nämnda boken var så bra angav Sofia, som nämnt Nasse hittar 

en stol, att bokens innehåll innebär att vi inte ska ta för givet att alla vet vad en stol 

är. Sofia fortsätter med att säga ”att boken har en vis sensmoral att lära ut”. Sofia 

menade vidare att boken är kul eftersom det går att förställa rösterna när man läser 

den för barnen. Yvonne som valde Folk och Rövare i Kamomilla stad motiverade 

svaret genom att beskriva boken som ”lagom spännande”. Hon menade att den 

fängslar barn och att den innehåller både musik och text samt att hon själv tycker om 

boken. Boken om Rödluvan valdes av Marianne, som tyckte det var svårt att välja en 

bok. Hon tyckte att Rödluvan väcker barndomsminnen och innehåller kärlek mellan 
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flickan, mamman och mormor samt att den beskriver rädsla. Den fjärde kvinnan, 

Therese, sa att alla böcker av Astrid Lindgren är bra och beskriver hennes skrivande 

som ”roligt och lättsamt”. Hon analyserade sin egen relation till Astrid Lindgrens 

böcker och sa att böckerna har följt med sedan hon själv var liten. Vidare säger 

Therese att hon tycker att Astrid Lindgren tar in glädje och sorg och att hon har ett 

syfte som hon vill få fram, fast på ett ”leksamt sätt” för barnen.  

    Yvonne och Sofia sade sig inte föredra någon speciell genre men påpekade att de 

gärna väljer böcker som har ett ”tema” som till exempel kamratskap. Marianne 

nämnde ”fantasiböcker” som en genre men utrycker att om hon läser dessa böcker 

måste hon kunna förklara fantasin för barnen.  Therese, som tidigare talade om 

Astrid Lindgren, angav de böckerna som genre. Vidare talade hon om att hon läser Bu 

och Bä [O & L. Landström] och att valet av bok måste anpassas lite beroende på 

vilken ålder barnen har.   

     Yvonne kunde inte komma på någon dålig barnbok för hon menade att ”de lägger 

jag ju inte på minnet”. Hon fortsatte med att nämna svordomar som dåliga 

egenskaper i en bok.  Lill-Zlatan och Morbror Raring [P.Lindenbaum] nämndes som 

en mindre bra bok av Sofia. Hon motiverade detta med att ”den inte passar på 

förskolan” och att boken är förvirrande. Hon menar att det är svårt för henne som 

förskollärare att veta vad hon ska förklara. Dock påpekade hon vikten av att prata om 

homosexualitet men menar att barnen är för små. Sofia fortsatte med att säga att 

olika typer av handikapp och hudfärg kan vi läsa om för det är synbart för barnen.  

Marianne sa att hon inte tycker om Kalle Anka [Disney] och böcker som blir för djupa 

som till exempel Mio min Mio [A.Lindgren]. Hon nämnde dåliga egenskaper som 

svåra och fula ord i lånade böcker på biblioteket.  Therese kunde inte heller komma 

på en titel men reagerar på böcker som innehåller ord som ful, dum och elak. Hon 

påtalar att oftast binder dessa böcker ihop sagan på slutet men att barnen ändå har 

fått ta del av de negativa orden.  

 

4.3 Förskolans böcker ”ett jätte, jätte, jätte stort syfte”  

(frågorna 6 och 10 i intervjuguiden) 

Alla kvinnorna var eniga om att böcker på förskolan fyller en funktion.  Yvonne 

uttryckte att böcker på förskolan har ”ett jätte, jätte, jätte stort syfte”. Vilka dessa 

syften var beskrevs på olika sätt av de fyra kvinnorna. Sofia och Yvonne sa att syftet 

är att förbereda barnen för läs- och skrivinlärning. Sofia menade vidare att ett syfte 
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kan vara att få fram ett visst budskap t.ex. kamratskap, det goda och det onda. Hon 

förklarade att de sedan kan ta upp budskapet till diskussion med barnen för att ”se 

om barnen förstått budskapet”. Marianne och Therese nämnde ökat ordförråd, 

läsförståelse och fantasi som syfte. Marianne berättade vidare att hon även hittar på 

egna sagor ur huvudet som hon berättar för barnen och säger att barnen tycker det är 

jätteroligt. Hon menar att syftet med det är att barnen då förstår att berättelser inte 

bara kan komma från en bok.  

   Barnen på förskolan har enligt kvinnorna ett intresse för böcker.  Sofia tyckte dock 

att intresset för böcker har avtagit och att fler barn istället har fått dator och dataspel 

som intresse.  Yvonne och Sofia tyckte att intresset för böcker är väldigt individuellt. 

De menade att några barn kan sätta sig och bläddra i en bok utan att störas av något 

runt om medan andra barn inte orkar lyssna på en hel saga eller tar aldrig i en bok. 

Marianne och Sofia menade att intresset för läsning och böcker i barnets hemmiljö 

påverkar barnets läsintresse. Sofia menade att vi personal inte kan styra över hemmet 

men att förskolan kan vara ett komplement. Hon avslutade med att säga att 

förskollärare är förebilder och ”jag vill att barnen ska älska böcker för att jag älskar 

böcker själv men jag kan bara förmedla”.  

 

4.4 Val av böcker ”En del böcker kan man läsa tio gånger” 

(frågorna 7,8 och 9 i intervjuguiden) 

Samtliga kvinnor tänker på vilken grupp av barn de har när de väljer bok. Marianne 

och Sofia menade att de väljer bok utifrån barnens tålamod och ork. Sofia sa 

dessutom att även hon hade dagar då hon är trött och sliten och därför väljer en kort 

bok. Hon menade vidare att det är bättre att läsa en kort bok med inlevelse än en bok 

med mycket text.  

     Yvonne, Marianne och Sofia tyckte att det är viktigt att de själva tycker om den 

boken som de väljer att läsa och att det är en viktig del av valet av bok. Sofia sa att 

hon gärna väljer nonsensböcker som Maskboken [P. Stalfelt] för att hon och barnen 

ska skratta. Hon menade vidare att hon gärna vill välja bok på den planerade 

lässtunden för att barnen ska få ett varierat utbud av böcker.   

   Samtliga kvinnor menade att det finns olika tankar kring val av högläsningsbok 

beroende på när på dagen läsningen sker.  Sofia och Yvonne sa att på den planerade 

lässtunden väljer de bok men att barnen väljer de böcker som ska läsas när 

bokläsningen är spontan. Therese menade att om hon läser i en viss soffa kan det bli 
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samma bok flera gånger på raken. Om då barnen kommer med flera förslag på böcker 

brukar hon försöka välja en bok som inte lästs på länge. Marianne sa att hon gärna 

väljer en bok som barnen känner igen om de är lite trötta.  

   Att barnen ska vara delaktiga vid valet av litteratur till förskolan tyckte alla 

kvinnorna var en självklarhet.  Sofia och Yvonne sa att barnen är delaktiga när de är 

med på biblioteket. ”Det finns ett vuxenstyrande på biblioteket där vi säger att barnen 

ska titta i böckerna och inte ta en bok med för mycket text” menade Sofia. Therese 

kommenterade att ”en del böcker kan man läsa tio gånger” och tycker att barnen ofta 

vill höra samma bok men att när de byter ut böcker blir det ofta nya favoriter. Hon 

påpekade vidare att det inte är hon som bör bestämma hela tiden och att hon inte 

säger nej till en bok barnen valt. Marianne talade om att hon kan styra bokvalet om 

hon märker att barnen valt böcker som är för svåra för dem. Då väljer hon någon 

annan bok bland de fyra-fem stycken böcker som barnen valt.  

 

4.5  Bokutbud och läsmiljö ”dom öppnar dörren och tar i 

garderoben”  

(fråga 11 i intervjuguiden) 

Informanterna ombads titta på bokutbudet och läsmiljön på förskolan och 

kommentera vad de skulle vilja förändra. De ombads också att beskriva något som de 

är extra nöjda med. Yvonne menade att de har gjort många förändringar på förskolan 

genom åren och att de nu sitter i tre olika soffor och läser för att få läsro. Hon 

berättade att de vuxna har ändrat sitt förhållningssätt till läsningen och är bättre på 

att respektera den genom att vara tysta och inte prata i rummet där läsningen sker. 

Sofia skulle vilja frångå det slentrianmässiga med att ”bara ta en bok”. Hon 

förklarade att hon gärna vill att det ska berättas mer spontansagor på förskolan men 

att kraven vi har på oss själva hindrar oss. Therese önskade att läsmiljön skulle vara 

ännu mysigare, även om de nu sitter avskilt med draperi och dörrar.  En annan 

förändring, som Marianne önskade, var att kunna ha läsning som ett av valen på 

förskolan. Vilket innebar att barnen vid några tillfällen i månaden, på förskolan, får 

välja bland några aktiviteter helt fritt utan styrning av personal eller kompis. 

  Beträffande det informanterna var extra nöjda med på förskolan nämndes flera olika 

saker. Sofia och Yvonne talade om placeringen på de bokhyllor som böckerna står på. 

De menade att barnen når böckerna bra när de står på hyllorna och att där plockar 

barnen böcker spontant. Yvonne beskriver barnens sökande efter en speciell bok och 
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uttrycker detta med: ”dom öppnar dörren och tar i garderoben”.  Hon syftar på den 

garderob som står i anslutning till hyllorna. Barnen kan även ta en bok när de vill 

utan att störa de andra barnen eftersom hyllorna sitter på en vägg i ett rum där 

barnen inte äter mat. Marianne är extra nöjd med bokveckan som uppmärksammar 

de böcker ett enskilt barn har hemma.  

 

4.6 Boklån på biblioteket ”att titta inuti boken” 

(frågorna 12 och 13 i intervjuguiden) 

Alla informanterna tyckte att barnen ska vara delaktiga i valet av litteratur när de 

besöker biblioteket. Yvonne talade om att hon inte brukar ge barnen några regler 

kring lånandet innan barnen börjar låna. Hon fortsätter med att berätta att när 

barnen lägger böckerna på bordet går hon igenom dem för att se om de innehåller för 

mycket text. Regler för lånandet är enligt Sofia viktigt men hon skulle vilja prova på 

att minska styrningen för att se vilka böcker som barnen väljer. Hon menade vidare 

att man då kan resonera med barnen om vilka böcker som blev valda till förskolan. 

Sofia förklarade att hon brukar be barnen ”att titta inuti boken” för att sedan avgöra 

om de vill låna den eller inte.  

   Yvonne sa att hon skulle avråda barnen från att låna serieböcker med motiveringen 

att hon själv tycker att de är svåra att läsa. Hon fortsatte med att säga att om barnen 

kan motivera sina val kan hon ta en bok med mycket text ”för att barnen kanske har 

hört den förut”. Sofia sa att hon skulle förklara för ett barn, som ville låna en 

serietidning eller seriebok, att ingen fröken kan läsa den boken men att barnet gärna 

får låna den och titta i den själv. Hon menade att det kan väcka barnets intresse för 

läsning. Therese och Marianne nämnde att det kan kännas relevant att avråda barnen 

från att låna böcker som inte passar dem åldersmässigt. 

 

4.7 Observationer 

I följande avsnitt kommer jag att beskriva de observationer som genomfördes i denna 

studie. De anteckningar som gjordes under observationerna är bearbetade och 

sammanställda. 

 

Observation 1 

I observation 1 deltog fem barn, tre flickor och två pojkar, samt förskolläraren Sofia. 

Barnen tillhör den äldsta gruppen på förskolan och var fem eller sex år. Innan 
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gruppen gick in på biblioteket valde Sofia att samla ihop dem utanför. Hon 

informerade barnen om reglerna på biblioteket och gav dem förslag på hur de skulle 

välja böcker. Hon uppmanade barnen att titta i böckerna och att inte välja böcker 

med för mycket text. Hon sa att de yngre barnen på förskolan inte orkar lyssna på 

långa sagor. Den sista uppmaningen var att titta på bilderna i boken och se om de 

gillade dem innan de valde att låna boken till förskolan.  

    De tre flickorna i gruppen började leta efter böcker i de lådor som står inne på 

bibliotekets barnavdelning. Pojkarna startade med att titta på cd-skivorna som finns 

för utlåning. En av pojkarna frågade efter Kråkeböcker [M. Bosson Rydell] och Sofia 

valde då att först söka efter böckerna i en dator som står på barnavdelningen, men 

sedan fick hon vända sig till en bibliotekarie.   

    En av flickorna valde snabbt och fick snart famnen full med böcker som hon sedan 

visade Sofia och frågade om de kunde låna böckerna. Sofia tittade i böckerna och 

kommenterade att ”en del böcker kan vi inte låna för de har för mycket text”. Flickan 

ställde tillbaka de böcker som enligt Sofia hade för lång text och lade de böcker hon 

kunde välja på bordet. Flickan återvände till boklådorna och fortsatte sitt letande 

efter böcker. Vid flera tillfällen under biblioteksstunden upprepades samma scenario 

som tidigare beskrivits mellan förskolläraren och flickan kring de böckerna hon ville 

låna.  

     Pojkens önskan om kråkeböckerna uppfylldes inte då varken bibliotekarien eller 

förskolläraren kunde hitta någon av dessa böcker i bokhyllorna eller spåra den i 

datorn. Han fick sedan sällskap av den andra pojken i letandet efter något annat att 

låna. Till slut valde han två böcker. Den andra pojken valde ingen bok. Han drogs till 

hyllan med inbundna serier om Tintin [Hergé]. Han frågade förskolläraren om han 

fick låna en sådan men hon sa att ingen fröken på förskolan kommer att läsa den och 

att det är bättre att låna den när han var på biblioteket med mamma eller pappa.  

     De andra två flickorna valde böcker med eftertänksamhet och ”läste” och 

bläddrade i genom en hel bok innan de valde om de skulle låna den. Sofia valde även 

själv flera böcker som hon lade i högen på bordet. Totalt lånades vid detta tillfälle 43 

stycken böcker. 

  

Observation 2  

I Observation 2 deltog fyra barn, tre pojkar och en flicka, samt förskolläraren Sofia. 

Barnen tillhör den yngsta gruppen på förskolan och var tre eller fyra år. När gruppen 
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kom in på biblioteket valde Sofia att samla barnen i de soffor som står på 

barnboksavdelningen.  

Hon började med att berätta för barnen att de kunde låna böcker till förskolan på 

biblioteket. Vidare sa hon till barnen att böckerna inte fick ha för mycket text och 

uppmanade barnen att titta i böckerna. Sofia förklarade att om det var för mycket 

text kanske inte alla barn på förskolan skulle orka lyssna klart på sagan. Hon bad dem 

sedan lägga böckerna de ville låna på bordet och pekade på det utvalda bordet.  

     Barnen började ivrigt leta och titta i böckerna. En pojke kom med en bok och sa 

”den här har lite text.” Han upprepade sedan den frasen vid varje ny bok han kom 

med. En pojke och en flicka tog varsin bok och satte sig att ”läsa” på varsin stol.  

     En pojke letade länge för att till sist hitta en bok. Han påpekade att den hade hans 

lillasyster hemma, den kände han igen, den ville han låna till dagis.  En annan pojke 

kom senare med liknande ord och sa att ”den här boken har jag hemma den tycker 

jag om den vill jag låna till dagis”.  

     Barnen stod intill varandra vid boklådorna och letade. Inget av barnen tittade på 

vad de andra barnen gjorde. De var fullt koncentrerade på sitt eget sökande.  

     Förskolläraren tittade runt och letade böcker för att sedan sätta sig vid bordet och 

gå igenom de böcker barnen kommit med. Hon sa att de inte skulle ta så många den 

här gången. Hon hade svårt att välja. Hon valde bort några som barnen tagit dubbelt 

av. När hon räknade blev antalet 43 stycken. Hon sa att det är svårt att välja bort 

någon och påminde skrattade om att det ju inte skulle bli så många. Hon sa till 

barnen att ”nu har vi böcker så att det räcker”. Barnen fick hjälpa till att bära 

böckerna bort till disken och stod och tittade på när bibliotekarien skannade av 

böckernas lånekod.   

 

4.8 Bokläsningsprotokoll 

I det bokläsningsprotokoll, se bilaga 1B, som genomfördes under 11 dagar på 

förskolan antecknades det 29 olika böcker. De elva dagarna inföll inom en period av 

fem veckor på förskolan.    

 

4.9 Bibliotekskvitton 

Barnen och personalen på förskolan har vid flera tillfällen besökt biblioteket. De 

senaste tre tillfällena har infallit med ungefär fyra veckors mellanrum och denna 

studie har haft möjligheten att ta del av de bibliotekskvitton (se bilaga 1C) som 
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förskolan fått från dessa tillfällen. På kvittona står författarens namn, bokens titel 

samt antalet utlånade böcker vid det specifika lånetillfället. Vid dessa tre tillfällen var 

lånemängden 35, 43 och 45 böcker.  

 

5. Analys och diskussion  
 

I detta kapitel har jag valt att återkoppla och dela upp analys samt diskussion utifrån 

studiens huvudfrågeställningar. Dessa frågeställningar var:  

1. Vilka tankar har personalen om barnlitteratur på förskolan? 

2. Vilka böcker lånas till och läses på förskolan? 

 

5.1 Frågeställning 1 

 Vilka tankar har personalen om barnlitteratur på förskolan? 

För att kunna ge svar på denna fråga återvände jag till intervjusvaren och jämförde 

dessa med vad några forskare på området skriver.  

    En av de intervjuade kvinnorna nämner svordomar som en dålig egenskap i böcker. 

Hon menar att hon skulle välja bort att läsa sådana böcker. Detta uttalande kan 

direkt kopplas till Nikolajevas (1998:15) påpekande om att det är vi vuxna som avgör 

om barnböcker har de rätta värderingarna. Jag vill dock påstå att läsa böcker med 

svordomar kan vara starten till givande diskussioner med barnen. Det kan vara en 

poäng med att tala om svordomar istället för att undvika dem. Barnen har kanske 

inte förstått vad de fyller för funktion för sagan eller vad orden har för innebörd för 

oss vuxna. Jag menar att det är ett ställningstagande mot svordomar om man väljer 

bort böcker som innehåller dessa ord. En effekt av det kan bli att både barn och 

vuxna går miste om böcker som har givande, spännande och reflekterande innehåll. 

   Hellsing (1999:26) menar att böcker ska berika fantasin och det är något som två av 

informanterna anser är syftet med barnböcker på förskolan. I motsats till detta  

nämner en informant ”fantasiböcker” som en genre hon undviker. Hon menade då 

inte det vi kallar fantasyböcker utan böcker som innehåller mycket fantasi och få 

verklighetsanknytningar. Att informanten undviker denna genre kan bero på att hon 

tycker att det känns svårt att förklara för barnen då de kan ha frågor kring bokens 

innehåll.   

     Att böcker kan och ska stimulera språket och då främst ordförrådet är både Lindö 

(2005:14) och flera av informanterna ense om. Det finns dock anledning att fundera 
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över hur bokutbudet på förskolan skulle ha sett ut om några barn på förskolan hade 

svenska som andraspråk. Kanske hade då personalen valt böcker med enklare språk 

och text samt lånat böcker som kom från dessa barnens ursprungsland.   

Sofia och Yvonne nämner att syftet med böcker bland annat är att förbereda barnen 

för skriv- och läsinlärning. Detta är något som också Liberg (2003:219) framhäver 

som argument till att läsa högt för barnen. Det intressanta i detta är att de två 

kvinnorna som nämnde detta är de två som har en förskollärarutbildning.  

Jag kan inte utesluta att de har tagit del av den forskning, som visar att högläsning är 

bra för läs- och skrivutvecklingen, under sin utbildning.   

     En av kvinnorna på förskolan berättar att hon ibland väljer böcker som har syftet 

att ta upp något speciellt tema som till exempel kamratskap eller det goda och det 

onda. Lindö (2005:119) menar att det alltid ska finnas ett syfte med att välja en viss 

bok. Jag anser att författarens tanke är god men menar att det kan komma i konflikt 

med viljan att låta barnen vara delaktiga i valet av böcker på förskolan. Å andra sidan 

kan själva syftet vara att barnen ska vara med och välja och då får innehållet 

underordnad betydelse.  

     Lindö (2005:37) menar att barn som får lyssna på högläsning av en närstående 

person blir socialiserade in i litteraturens värld. En av kvinnorna på förskolan, Sofia 

talar om att förskolan skall vara ett komplement till hemmet men anser, liksom även 

Marianne, att barnen påverkas av hemmet när det gäller läsintresse. Jag menar att en 

närstående person kan vara både en familjemedlem och en fröken på förskolan.  

     Sofia menar att personalen på förskolan är förebilder och att hon själv älskar 

böcker och vill att barnen också ska göra det men att hon bara kan förmedla sin syn 

på böcker, inte tvinga. Lindö (2005:56) tar upp detta som en viktig aspekt av 

förmedlandet och nyttjandet av böcker. Hon anser att varje individs relation till 

böcker påverkar dessa aspekter. Jag kan inte utesluta att Sofia i sin barndom kanske 

mött en vuxen med brinnande engagemang för böcker och att hon redan där började 

upptäcka böckernas magi. 

     Lindö (2005:53) talar om att det är bra att välja en bok som läsaren själv tycker 

om. Tre av de fyra kvinnorna tar upp just detta; att det är viktigt att de själva tycker 

om den boken som läses. Därför är det troligt att de böcker som personalen väljer är 

väl bekanta för dem. Det kan innebära att nya böcker väldigt sällan väljs på förskolan 

om inte personalen har tid att upptäcka de nya böcker som barnboksmarknaden 

tillhandahåller.  
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     När den planerade högläsningen sker på förskolan får de barnen som är fem till 

sex år lyssna på en kapitelbok som den vuxne väljer. Det kan till exempel innebära att 

en ur personalen läser Mio min Mio när det är hennes tur att läsa och en annan läser 

Folk och rövare i Kamomilla stad när det är hennes tur. Detta gör att barnen kan få 

höra olika kapitelböcker under en och samma vecka. Svensson (2005:32) menar att 

det inte är något problem för de äldsta förskolebarnen att lyssna på kapitelböcker. 

Dock menar hon att det är viktigt att det är samma person som läser ur boken. Jag 

kan också se en fördel med att berätta för barnens föräldrar om vilken kapitelbok som 

läses under en period då den kan väcka tankar hos barnen som de delger sina 

föräldrar. Det kan också vara av vikt att informera kollegorna om vad kapitelboken 

som man läser handlar om då barnen ofta ställer frågor om innehållet.  

     Sofia tycker att det är roligt att läsa böcker och göra olika röster till karaktärerna. 

Jag vet inte om hon gjorde dessa olika röster spontant eller om det fanns en tanke, ett 

syfte, bakom. Svensson (2005:30-31) menar att barn har lättare att fokusera på sagan 

om den som läser växlar röstens tempo och varierar rösten till de olika personerna i 

boken.  

 
5.2 Frågeställning 2 

 Vilka böcker lånas till och läses på förskolan? 

För att kunna ge svar på de andra frågorna återvände jag till de bibliotekskvitton och 

bokläsningsprotokoll samt de observationer som genomfördes i samband med 

studien. Dessa skall i följande stycke analyseras men är inte ämnade att användas i 

något generaliseringssyfte.  
 
 
5.2.1 Bokläsningsprotokoll 

I det bokläsningsprotokoll, se bilaga 1B, som genomfördes under elva dagar på 

förskolan var variationen stor. Under dessa dagar valdes och lästes 29 olika böcker 

under planerad högläsning. Boken Maskboken mittemellan (P. Stalfelt 2002) lästes 

vid tre tillfällen och Mio min Mio (A.Lindgren 1954), som är en kapitelbok, lästes vid 

sex tillfällen och Busiga bebben fyller år (T.Svensson 2005) lästes vid två tillfällen.  

     Av de 29 böcker som lästes på förskolan under de observerade dagarna var det: 

 26 böcker som lästes vid ett tillfälle.  
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 åtta böcker som redan fanns på förskolan och inte var inlånade från 

biblioteket.  

 två böcker, som tidigare nämnts under intervjun som bra böcker, som lästes av 

personalen på förskolan.  

Efter en tid hade en barngrupp varit på biblioteket och bytt ut förskolans bokbestånd 

med 45 böcker. Då antecknades vilka böcker man valde att läsa i sju dagar till nästa 

utbyte av böcker från biblioteket. Man kan konstatera att under de sju dagarna valdes 

14 stycken böcker av de 45 lånade. Det valdes under denna period till exempel inga 

böcker av författaren Carin Wirsén men det hade lånats fyra stycken. Det valdes en 

bok av Astrid Lindgren, Allra käraste syster. Det är intressant att fundera på om 

detta val gjordes av ett barn eller av Therese som förespråkade Astrid Lindgrens 

böcker.  

    De två kapitelböcker som lästes då bokläsningsprotokollet genomfördes lånades 

inte på biblioteket utan medtogs hemifrån av personalen som läste.   

     Detta protokoll ger dock bara en bild av vad som faktiskt lästes på förskolan. Detta 

eftersom jag inte hade möjlighet att anteckna vilka böcker som valdes och lästes vid 

spontana lässtunder på förskolan.  

 

5.2.2 Bibliotekskvitton 

Jag valde att mera ingående titta på de tre bibliotekskvitton som förskolan fått vid 

biblioteksbesöken. Där kunde jag se att man sammanlagt hade lånat 125 böcker och 

123 av dem lånades endast en gång. En bok lånades vid två tillfällen och det var 

Mamma Mu städar av Jujja Wieslander.  

     När man tittar närmare på de 125 böckerna fanns det flera böcker som hade 

samma författare. De två författare som lånades flest gånger var Sven Nordqvist och 

böckernas titlar var: När Findus var liten och försvann, Pannkakstårtan, Rävjakten, 

Var är min syster och Nasses Taxi samt Carin Wirsén med titlarna Leka tre, Rut och 

Knut lagar mat, Rut och Knut leker doktor, Rut och Knut ställer upp och Lilla ABC 

med Rut och Knut. 

    I den enkätundersökning som Asplund Carlsson (1993:30-31) gjorde frågades efter 

förskolornas läsval och hela 73 % av förskolorna nämnde minst en titel av Astrid 

Lindgren och 65% nämnde minst en titel av Gunilla Bergström(Alfons Åberg 

böckerna). I denna studie dominerade andra böcker men dessa författare är 
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representerade i bibliotekskvittona med tre titlar var och utgör då sex böcker av de 

125 som lånades på biblioteket.  

Böckerna om Pettson och Findus av Sven Nordqvist benämndes i Asplund Carlssons  

undersökning som nya böcker. Nordqvists böcker har nu, 16 år senare, tre lånade 

titlar i bibliotekskvittona och har i denna studie alltså lånats lika frekvent som 

GunillaBergström och Astrid Lindgren. Jag kan självklart inte uttrycka mig med 

säkerhet, men böckerna om Pettson verkar nu vara välbekanta för barn och personal 

på förskolan. Jag drar slutsatsen att Sven Nordqvists böcker är ett naturligt val på 

biblioteket.   

     Av de 125 böcker som lånades var det 93 böcker som är skrivna av svenska 

författare. Vid det första lånetillfället valdes 37 böcker och av dessa var 32 böcker 

skrivna av svenska författare. Vid det andra lånetillfället blev låneantalet 43 och av 

dessa var 34 böcker skrivna av svenska författare. Vid det tredje och sista tillfället var 

det 27 böcker av de 45 lånade som hade svenska upphovsmän. Anledningen till att 

antalet lånade böcker av svenska författare minskade vid varje lånetillfälle kan bero 

på det besökta bibliotekets utbud. I detta utbud kan det saknas böcker av utländska 

författare som är översatta till svenska och det kan göra att böcker med svenska 

författare har en framträdande roll i valet av bok. , 

     Ingen av de böcker som personalen anger som en ”sämre” bok i intervjuerna 

lånades vid de tre lånetillfällena. Av de böcker som nämndes i intervjuerna som ”bra” 

lånades flera böcker. Dessa var tre av författaren Astrid Lindgren, två böcker av Olof 

& Lena Landström [böckerna om Bu och Bä] samt en bok av Sven Nordqvist 

[böckerna om Nasse].  

      Svensson (2005:30) menar att det är viktigt att den vuxne har läst den bok han 

eller hon ska läsa för barnen. Jag undrar dock hur detta ska ske då jag upplever att 

någon planerad eller spontan tid för enskild läsning på förskolan inte fanns att tillgå 

för personalen. Dessutom lånades i snitt 41 böcker per månad och med den mängden 

böcker att läsa igenom måste läsningen och granskningen av böckerna vara 

systematisk och effektiv.  Om inte personalen hinner läsa alla böcker i förväg kan det 

begränsa barnens delaktighet i bokvalet samt påverka barns intresse för böcker.   

Detta kan bli ett dilemma för de som arbetar på förskolan då Lpfö98 förespråkar 

barns delaktighet samt uttrycker att verksamheten ska stimulera barns nyfikenhet.  
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5.2.3 Observationer 

Förskolläraren gav de båda barngrupperna samma instruktioner inför lånandet av 

böcker på biblioteket men hon anpassade språket efter barnens ålder.  

    De yngre barnen hade ett större intresse för böckerna och var mer engagerad i 

lånandet än de större barnen. Dock var bokmängderna vid besökens slut liknande.  

Att bokmängderna var liknande, trots olika intresse i barngrupperna, kan förklaras 

med att det fanns en fysisk begränsning, eftersom det bara gick att bära med sig ett 

visst antal böcker till förskolan.  

     I gruppen med yngre barn var lånandet och intresset lika stort hos flickor och 

pojkar. I gruppen med de äldre barnen var flickornas intresse och större än 

pojkarnas. Det kan bero på att de äldre barnen har hunnit vara på biblioteket fler 

gånger än de yngre och var inte påverkade av nyhetens behag. En annan orsak kan 

också vara ett förändrat intresse av bokinnehåll eller genre hos de äldre barnen. Jag 

kan självklart inte generalisera men hos de äldre barnen kan det även finnas en 

början till att formas av genus. Det kan bland annat finnas en vilja bland pojkarna att 

avvika från det beteende som flickorna visade på biblioteket.   

     Vid båda tillfällena valde även förskolläraren böcker och gjorde en gallring av de 

böcker som barnen lagt på bordet.  Ett experiment skulle kunna vara att, som 

personal, inte välja några egna böcker till förskolan utan låta barnen välja helt fritt.                         

Den kvinnan som följde med till biblioteket hade i intervjun berättade om vad hon 

brukade säga till barnen innan de lånade. De andra kvinnorna berättade i sina 

intervjuer om andra rekommendationer de brukande ge barnen innan boklån på 

biblioteket. Det vore intressant om att se om antalet böcker och vilka böcker som 

hade lånats om en annan anställd på förskolan hade följt med till biblioteket.  

 

5.3 Metoddiskussion 

I detta kapitel kommer jag att diskutera och resonera kring de metoder jag valde att 

använda i denna studie.  

 

5.3.1 Intervju 

Det faktum att informanterna kände intervjuaren väl kan ha haft både negativa och 

positiva konsekvenser för studiens resultat. Vid flera tillfällen tvekade några av 

informanterna i sina svar och jag uppfattade en osäkerhet i svaren. Informanternas 

tvekande svar kan i fråga 6 i intervjuguiden (se bilaga 1A) förklaras med att jag 
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frågade efter ”ett syfte” och det kan ha begränsat deras svar: Jag kan nu efteråt anta 

att de hade flera syften för barnböckers existens på förskolan. 

      Då jag innan intervjutillfällena erbjöd informanterna intervjufrågorna i förväg 

avböjde de detta. Det var, ur en aspekt, positivt då det fanns en önskan från mig att 

deras svar skulle bli individuella i största möjliga mån. En annan aspekt är att det 

hade funnits en fördel med att ge informanterna frågorna i förväg för att förhindra 

osäkerhet och stressmoment vid intervjutillfället.  

 
5.3.2 Observation 

Det var svårt att genomföra en deltagande observation eftersom barnen gärna ville 

visa och diskutera sina bokval med mig. Jag känner självklart en oro över att 

eventuellt ha påverkat barnens val trots att jag vid flera tillfällen bad dem vända sig 

till förskolläraren istället. Vid genomförandet av observationerna hade personalen 

vetskap om studiens ämne och det kan naturligtvis ha inverkat på deras agerande och 

förhållningssätt till både barnen och lånen av böcker på biblioteket.  

 
5.3.3 Bibliotekskvitton 

Bibliotekskvitton är ett effektivt och enkelt sätt att få veta vilka böcker som lånats till 

förskolan. Något som möjligen kan ha påverkat resultatet vore om inte alla böcker 

registrerades då lånet gjordes på biblioteket. Det finns både en mänsklig och en 

tekniskt möjlig felkälla då mellan 34 och 45 böckers koder skulle läsas av vid ett 

lånetillfälle.  

 

5.3.4 Bokläsningsprotokoll 

Genomförandet av bokläsningsprotokollet skulle kunna göras på flera olika sätt. Jag 

valde att göra noteringarna i protokollet, men vid en liknande studie skulle 

personalen på förskolan kunna göra detta moment. Bokläsningsprotokollet ger ingen 

fullständig bild av vad som lästes på förskolan eftersom ingen spontanläsning är 

antecknad. Detta är självklart en nackdel för studien men det är ändå intressant att se 

vilken bok som valdes att läsas vid de planerade lässtunderna.  

     I denna studie antecknades bara de första böckerna de valde att läsa under dessa 

stunder då jag störde barnen och de blev oroliga när jag satt med och antecknade 

vilka böcker som lästes. Eftersom rummen på förskolan var små kunde jag inte heller 

stå undanskymd och anteckna utan att barnen vände sig om och frågade vad jag 
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gjorde. Min avsikt att inte störa den lässtund som barnen uppskattar på förskolan 

hade därför begränsad framgång. 

 

6. Avslutande kommentarer 
I detta kapitel kommer jag att påvisa studiens slutsatser samt mina tankar kring 

vidare forskning i ämnet och sist i kapitlet finns en avslutande sammanfattning kring 

studien.  

 

6.1 Slutsatser 

Utifrån min studie har jag funnit att de fyra informanterna har ett genuint intresse 

för böcker och de kan uppge många olika syften med högläsning på förskolan. Jag 

tycker mig också se en gemensam strategi kring valen av böcker läsa och låna till 

förskolan. Det lokala biblioteket har ett rikt utbud av barnböcker. Av detta kan 

slutsatsen dras att förskolebarnen och personalen hade stor valfrihet vid boklån, både 

i val av författare och av titlar. Vidare kunde jag konstatera att högläsning på 

förskolan var en daglig aktivitet, både i spontan och i schemalagd form. Här fanns det 

dock skillnader i vem som stod för bokvalet. Vid spontanläsning var det främst 

barnen som valde bok, medan personalen stod för merparten av bokvalen vid de 

schemalagda läsestunderna. Inom det arbetslag där informanterna ingick hade man 

samsyn i många frågor kring barnböcker, även om informanterna framhöll att 

samsynen var spontan. Arbetslaget hade alltså inte aktivt formulerat ett gemensamt 

tankesätt kring böcker och boklån. En viktig sak som framkom genom studien var att 

varje enskild person inom arbetslaget hade reflekterande inställning till både bokval 

och barnlitteratur.  

 

6.2 Fortsatt forskning 

Det vore intressant som vidare forskning att studera vilka böcker som lästes och 

lånades på en förskola under en längre period till exempel under sex månader och då 

med hjälp av bibliotekskvitton och bokläsningsprotokoll. Då skulle man också kunna 

engagera personalen på förskolan och ha möjligheten att titta på vilka böcker som 

lästes både spontant och vid planerad läsning. 

Det vore spännande att titta närmre på personalens styrning av bokvalen. Då skulle 

man kunna be förskolepersonalen skriva ner till exempel tio titlar var innan 
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undersökningen började och sedan se om dessa böcker lånades eller/och lästes eller 

inte under de sex månaderna.  

     En annan forskning vore att inrikta sig på barnens delaktighet och låta barnen helt 

fritt låna böcker på biblioteket och vid högläsningsstunderna för att se vilket utbud av 

barnböcker förskolan skulle få. Det skulle då också vara intressant att jämföra det 

utbudet med den kvantitet av böcker som skulle finnas på förskolan när personalen 

var med och styrde valen.  

 

6.3 Sammanfattning 

De flesta vuxna i vårt samhälle har en relation till böcker och de flesta barn får tidigt 

bekanta sig med barnböcker. Läsning av en bok kan ha många syften, både uttalade 

och outtalade.  Om syftet är att ett barn ska få närhet och en avslappnad stund med 

en vuxen eller om syftet är att träna barnet inför läs- och skrivinlärning kanske inte 

har någon betydelse. Det viktigaste är dock att det läses böcker på förskolan och att vi 

som personal i förskolan har ett intresse och en vilja att erbjuda barnen böckernas 

magiska värld. Det finns självklart en nytta i att erbjuda barnen många olika böcker 

men det har ingen betydelse hur många olika böcker vi läser om det inte görs med 

inlevelse. Ett barn behöver kanske inte i alla moment vara delaktig i lån och val av 

böcker, utan är mer i behov av en engagerad och litteraturintresserad vuxen. 

    Min studie har gett mig en djupare inblick i hur en förskoleavdelning kan jobba 

med barnlitteratur och det har varit otroligt lärorikt. Studien har väckt nya tankar 

hos mig genom att jag har fått förmånen att ta del av andras tankar kring detta ämne. 

De syften som framkommit kring högläsning och bokval har berikat mitt intresse för 

barnböcker.  

      Arbetslaget jag har följt visade på en generös inställning till att synen på 

barnböcker kunde se olika ut. De accepterade varandras åsikter och gav varandra fritt 

spelrum att pröva och utvärdera sina idéer. Detta arbetsklimat kan självklart se olika 

ut från arbetslag till arbetslag.   

    Jag inser att en gemensam syn på och ett gemensamt syfte med vilken 

barnlitteratur som läses eller väljs till förskoleavdelning kanske inte är en av de större 

frågorna på förskolan. Även om inte valet av barnlitteratur kan bli en av de viktigaste 

ingredienserna i den pedagogiska verksamheten kan det ändock bli viktigt.  
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    Den amerikanska författaren Mem Fox, Läsa Högt, (2001:16) har på ett poetiskt 

sätt beskrivit högläsning. Jag har valt att avsluta detta arbete med att citera hennes 

ord.  

Medan vi delar ord och bilder, idéer och åsikter, rytmer och rim, smärta och tröst, 

förhoppningar och fasor och stora livsfrågor som vi möter tillsammans på sidorna i en bok 

knyter vi via hjärnan och hjärtat an till våra barn och binds samman med varandra i ett 

hemligt sällskap knutet till de böcker vi har delat.  (Fox 2001:16) 
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7 Bilagor 
Bilaga 1 A  

 

Intervjuguide 
Bakgrundsfrågor: 
 

1. Ålder 
2. Kön 
3. Yrke 
4. Utbildning 
 

Frågor kring barnböcker 
 

1. Kan du nämna en barnbok som du tycker är väldigt bra? 
 

2. Vad är det som gör just den boken så bra? 
 

3. Vilken genre av barnböcker är du speciellt intresserad av?  
 

4. Kan du ge ett exempel på en barnbok som du tycker är dålig på något sätt?” 
 

5. ”Varför är den dålig?”  
 
Förskolans böcker 
 

6. Anser du att barnböcker på förskolan fyller ett syfte, i så fall vilket? 
 

7. Hur tänker du när du väljer böcker att läsa för barnen? 
 

8. Är det olika tankar kring valet beroende på när på dagen läsningen sker? 
Varför? 

 
9. Hur mycket tycker du barnen ska vara delaktiga i valet av litteratur på 

förskolan? 
 
10. Vilket intresse tycker du att barnen på förskolan har för barnböcker? 

 
11. När du tittar på bokutbudet och läsmiljön på förskolan finns det något du då 

skulle vilja förändra? Och/eller något du är extra nöjd med? 
 
Boklån på biblioteket  
 

12. Hur mycket tycker du barnen ska vara delaktiga i valet av litteratur på 
biblioteket? 

 
 13. Vilken sorts bok skulle du avråda dem från att låna och varför? 
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Bilaga 1 B  

Bokläsningsprotokoll/sammanställning 
 

Jag antecknade vilja böcker som lästes under elva dagar inom en femveckors period. 
Dessa böcker lästes under den planerade lässtunden efter maten som sker varje dag. 
Inom parantes ( ) står siffran för antalet gånger boken lästes under de observerade 
dagarna. De titlar som står antecknade och är understrukna är de böcker som inte 
lånades på biblioteket utan som redan fanns eller lånades till förskolan på annat sätt. 
 
 
B 
Browne, A. Willy vekling (1) 
 
D 
Daly, N. Söta Salma (1) 
 
E 
Egner, T. Folk och Rövare i 
Kamomillastad (1) 
Eng, L. Historien om Albert (1) 
 
L 
Landström, O. Bu och Bä i 
städartagen (1)  
Lindgren, A. Mio min Mio (6) 
Lindgren, A. Allra käraste syster (1) 
Lööf, J. Födelsedagspresenten (1)  
Lönnby, K. Luna (1) 
 
N 
Nordqvist, S. Var är min syster (1) 
Nordqvist, S. När Findus var liten och 
försvann (1) 
Norlin, A. Minna hoppar höjdhopp (1) 
Norlin, A. Här kommer flygplanet (1) 
 
O 
Olsson, S. Sunes Skolzoo (1) 
 

 
P 
Pichon, L. Min storebror Boris (1) 
 
R 
Hans Augusto Rey: Nicke Nyfiken (1) 
Ross, T. Mamma ska komma (1) 
Ritchie, A. Jag vill inte sova ensam (1) 
Rydell Bosson, M. Kråkes förskola (1)  
 
S 
Sandberg, I. Kommer snart sa Laban 
och Labolina (1) 
Sandberg, I. Vit och svart och de alla 
andra (1) 
Svensson, T. Busiga bebben fyller år 
(2)  
Susso, E. Maddi, Maria och 
hemligheten (1) 
Stalfelt, P. Maskboken mittemellan (3) 
Stridh, K. Det hemska spökhuset (1)  
Stalfelt, P. Kameleonten Kamilla (1) 
 
T 
Tegnér, A. Bä, bä vita lamm (1) 
 
W 
Widmark, M. Sjörövar- Rakel och kapten 
snorfinger (1) 
Wieslander, J. Mamma mu städar (1)  

 
 



Bilaga 1 C  

Bibliotekskvitton/sammanställning 
 
A 
Adbåge,Emma,Mimsan och mormorn 
Andreae Giles, Kapten Frank och piratdino… 
Arro, Lena, Pimm och stora Bär-Björnen går… 
 
B 
Baeten, Lieve, Klocka lilla Häxan 
Bergström, Eva, Snurran och fjärrkontrollen 
Bergström, Eva, Snurran hjälper polisen 
Bergström, Gunilla, Alfons och soldatpappan 
Bergström, Gunilla, Vad sa pappa Åberg? 
Bergström, Gunilla, Alfons och odjuret 
Björnstjerna, Jonna, Sagan om den under… 
Blake, Quentin, Fru Sunesson är ute och 
Brighton, Catherine, Skrinets hemligheter 
Browne, Anthony, Willi Vekling 
Brown, Judy, Pandora 
Brown, Ken, Fågelskrämmans hatt 
Brown, Ruth, Det gamla lejonet 
 
C 
Chichester Clark, Emma, Uppe i himlen 
Cousins, Lucy, Molly tältar 
Cowell, Cressida, Kom, kom, sa den gamla… 
 
D 
Daly, Niki, Söta Salma 
Davidsson, Cecilia, Mammas lilla Olle 
Dunér, Anna, Emilia hos Dagmamman 
 
E 
Eng, Lennart, Historien om Albert 
 
F 
Fagerberg, Maj, Det prasslar i löven 
Fordon och Farkoster 
Forslind, Ann, Bäbis dansar 
 
G 
Gerrard, Roy, Sir Cedric 
Gustavsson, Per, När prinsessor tar semester 
Gustavsson, Per, Så gör prinsessor… 
 
H 
Hulth, Sonja, Flickan som bara ville läsa 
Höglund, Anna, Mina går sin väg 

 
J 
Jeram, Anita, Sune Sockergryn 
Johansen, Hanna, Den lilla hönan som ville 
Johansson, George, Mulle Meck bygger ett… 
Johansson, George, Vem? 
 
K 
Karsin,Åsa, Folke är morrig 
Karsin, Åsa, Tjuv-Solvej 
Kruusval, Catarina, Ellens ABC 
Kruusval, Catarina, Björnen sover 
 
L 
Landström, Olof, Bu och Bä i blåsväder 
Landström, Olof, Bu och Bä i städtagen 
Lindenbaum, Pija, Kenta och Barbisarna 
Lindgren, Astrid, Allra Käraste syster 
Lindgren, Astrid, Lotta på Bråkmakargatan 
Lindgren, Astrid, När Lisabet pillade in en är… 
Lindgren, Barbro, Max nalle 
Lindgren, Barbro, Max kaka 
Lindgren, Barbro, Nöff Nöff Benny 
Lindström, Eva, Sonja, Boris och tjuven 
Löfgren, Ulf, Ludde och vagnen 
Löfgren, Ulf, Ludde leker kurragömma 
Lönnby, Katarina, Luna 
Lööf, Jan, Födelsedagspresenten 
 
M 
McBratney, Sam, Vi älskar er lika mycket 
McKee, David, Emmas hemlis 
Milde, Jeanette, Atengas mirakelmedicin 
 
N 
Nilsson, Ulf, Adjö, herr Mufin 
Nilsson, Ulf, Alla döda små djur 
Nilsson, Ulf Lilla syster Kanin blir jagad av… 
Nopola, Tiina, Siri och lille Felix 
Nordström, Jockum, Var är Sailor och Pekka 
Norac, Carl, Min jättestora pappa 
Nordqvist, Sven, När Findus var liten och … 
Nordqvist, Sven, Rävjakten 
Nordqvist, Sven, Nasses taxi 
Nordqvist, Sven, Pannkakstårtan 
Nordqvist, Sven, Var är min syster 
Norlin, Arne, Här kommer Brandbilen 
Norlin, Arne, Sagan om flodhästen 



Nygren, Tord, Lilla hjul-boken 
 
O 
Olsson, Ragnar, Svansboken 
Olsson, Sören, Sunes skol-zoo 
Olsson, Sören , Sunes skolväska 
 
P 
Partis, Joanne, Randige Måns busiga syster 
Pichon, Liz, Min storebror Boris 
Pieper, Christiane, Hit och dit med Johanna 
Popatosky-Wahlberg, Osnát, Prinsessan 
 
R    
Rey, Hans Augusto, Nicke Nyfiken upp och 
Ritchie, Alison, Jag vill inte sova ensam 
Ross, Tony, Mamma ska komma  
Rottböll, Grethe, Hitteboken  
Rudebjer, Lars, Dinosaurieklubben 
Rudebjer, Lars, Familjen Musesson i busväd.. 
 
S    
Sandberg, Inger, Vit och Svart och alla de… 
Sandberg, Inger, "Kommer snart" sa Laban    
Sandberg, Inger, Lilla Anna och lilla Långa…    
Sandberg, Inger, Tummens kalas    
Sidenbladh, Cecilia, Slottet brinner 
Sindt, Ulf, Chiko på äventyr  
Sindt, Ulf, Kalkonen är lös  
Sindt, Ulf, Pusskalaset  
Sjögren, Viveka, Den andra mamman 
Stalfelt, Pernilla, Lilla Maskboken  
Stalfelt, Pernilla, Maskboken mittemellan 
Stalfelt, Pernilla, Hårboken    
Stewart, Paul, Födelsedagspresenterna 
Stridh, Kicki, Det hemska spökhuset 
Susso, Eva, Maddi, Maria och Hemligheten 
Svensson, Thomas, Busiga Bebben fyller år 

Svensson, Thomas, Busiga bebbens nattbok    
 
T    
Teleman, Sara, Sara Teleman presenterar 
Tidholm, Anna-Clara, Lite sjuk  
Tidholm, Anna-Clara, Ut och gå    
Torudd, Cecilia, Trollpappan  
 
U   
Uddling, Eva, Bo här och bo där 

 
 
 
V 
Veithuijs, Max, Grodan i vida världen 
Veithuijs, Max, Grodan och främlingen 
Veithuijs, Max, Grodan och fågelsången 
 
W   
Wetterholm, Finn, Lejon på taket   
Widerberg, Siv, Stolar, stolar, stolar   
Widlund, Filippa, Det brinner på zoo   
Widmark, Martin, Mirakel-Rakel, rekordmam.. 
Wieslander, Jujja, Mamma Mu åker rutschkanna 
Wieslander, Jujja; Mamma Mu städar 
Wieslander, Jujja, Mamma Mu städar   
Willis, Jeanne, Så dumt! 
Wirsén, Carin, Lilla ABC med Rut, Knut… 
Wirsén, Carin, Leka tre 
Wirsén, Carin, Rut och Knut lagar mat 
Wirsén, Carin, Rut och Knut leker doktor 
Wirsén, Carin, Rut och Knut ställer ut 
Wänblad, Mats, Imma & Diser går på zoo 
Wärnblad, Mats, Expedition Rädda Fröken 
Wärnblad, Mats, Lilla Norrsken 
 
Ö   
Östergren, Haruko, Sniff, sniff 
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