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Sammanfattning 

Vi har besökt två förskolor, en kulturförskola och en uteavdelning på en annan förskola, dessa 

benämns i arbetet som referensförskolor. Även två olika bibliotek har besökts i syfte att få 

fram material till vår studie kring hur böcker presenteras och erbjuds för barnen. Det har varit 

ett intressant arbete som gett oss en viss insikt om hur böcker presenteras och används i 

verksamheten såväl utomhus som inomhus. Även om vår studie är liten och inte kan användas 

som en generalisering anser vi den ändå vara tänkvärd. Via intervjufrågorna som diskuterades 

under studiebesöken har det, som vi upplever det, framkommit följande resultat. Boken 

används som ett naturligt inslag inomhus medan det skiljer sig lite åt mellan förskolorna när 

det gäller att använda boken utomhus. Uteavdelningen har böcker i såväl vindskydd på gården 

som med sig i skogen. En av kulturförskolans pedagoger tar med såväl skönlitterära som 

faktaböcker i skogen, den andra pedagogen har tidigare endast tagit med sig faktaböcker, 

något hon nu tänker ändra på efter våra diskussioner. Hur man presenterar böcker för barnen 

är lite olika men oftast på hyllor, i lådor och utomhus utlagda på filt eller presenning. Vikten 

av att presentera boken på ett iögonfallande och tilltalande sätt har vi även fått belägg för i 

den litteratur vi läst, då det är presentationen av boken som skapar lust att läsa och titta.   

Samarbetet mellan biblioteken och förskolorna är lite olika eftersom ett av biblioteken inte har 

någon koppling alls till de två förskolorna vi intervjuat. Det andra biblioteket erbjuder 

boklådor till alla förskolor i kommunen, något som kulturförskolan har avsagt sig då de 

istället använder skolbiblioteket i sitt närområde.  

När vi benämner boken åsyftar vi till den tryckta skönlitterära versionen och har satt den i 

förhållande till ny modern teknik så som läsplatta. Även om läsplattan är ett bra verktyg så 

kvarstår faktum att den inte går att bläddra i på samma sätt som den tryckta boken. Alltså ville 

vi koncentrera oss på den tryckta traditionella boken. Böckerna används såväl inomhus som 

utomhus dock i olika omfattning. Detta påvisar att boken inte nödvändigtvis bara är för 

inomhusbruk utan har lika stora användningsmöjligheter utomhus. I våra jämförelser mellan 

referensförskolorna och i kopplingen till läst litteratur samt aktuell forskning har vi, liksom 

Weibull & Nilsson (2010) framhåller, kommit fram till att boken står ”ganska stabilt i hyllan” 

(Weibull & Nilsson, 2010:365). 
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1. Inledning 

En av oss har vid bokläsning med barnen ofta hört dem säga ”den har jag på film”. Detta har 

fått oss intresserade och undrande över vilken betydelse boken har i förskolans verksamhet. 

Med tanke på de olika verktyg som finns i dagens teknik-, informations- och mediesamhälle 

ville vi som pedagoger veta den tryckta bokens position. Vi är båda väldigt intresserade av 

böcker och tycker att det är viktigt att förmedla upplevelsen som en lässtund kan ge. Som 

blivande förskollärare har vi genom utbildningen fått bekräftat bokens värde för barnens 

fantasi och tolkning. Hur böckerna presenteras och används på referensförskolorna är av 

intresse för oss, då datorn och läsplattan gjort sitt intåg i samhället och verksamheten. Även 

om läsplattan och datorn är bra verktyg vill vi ändå lyfta den tryckta bokens värde. Genom 

åren har vi båda upplevt att sagoband och cd-sagor används i större utsträckning på 

förskolorna än den tryckta boken. En annan aspekt och tanke som uppstått i våra funderingar 

är om böckerna används lika mycket utomhus som inomhus samt hur pedagogerna presenterar 

boken utomhus för barnen.  

Med boken menar vi den tryckta skönlitterära och med pedagoger åsyftar vi personalen på 

förskolorna, oavsett yrkeskategori. Referensförskolor är de två förskolor vi besökt vilket 

innebär att detta är en liten studie där resultatet inte kan generaliseras.  

 

2. Syfte och frågeställning 

Vi vill undersöka hur våra två referensförskolor använder böcker och hur de presenteras för 

barnen både inomhus på avdelningen och utomhus. Intervjuer har även gjorts med 

barnbibliotekarier på två bibliotek, ett stadsbibliotek i en större kommun samt ett mindre 

bibliotek med koppling till referensförskolorna i en närliggande mindre kommun. 

2.1 Frågeställningar 

Hur mycket används den skönlitterära boken i ute- respektive inneverksamheten och vilket 

syfte har pedagogerna med användandet av boken?  

Hur presenteras böckerna för barnen i förskolan såväl inomhus som utomhus? 

Vilken ställning har boken, i förhållande till IT-utveckling, i dagens förskola? 

 



5 

 

2.2 Disposition 

Uppsatsens disposition innebär att nedan följer vår metod, därefter en kort bakgrund om 

boken och IT-utvecklingen tätt följt av vår forskningsöversikt, resultatet av vår forskning samt 

vår diskussion som avslutning på arbetet.  

 

3. Metod 

3.1 Studiebesök och intervjuer 

Totalt har vi utfört fyra studiebesök på förskolor och bibliotek. Intervjuerna genomfördes med 

hög standardisering vilket innebär att vi hade samma frågor i samma ordning till samtliga 

informanter. Urvalet föll på två förskolor, varav en kulturförskola och en uteavdelning på en 

annan förskola, totalt tre pedagoger. Dessa förskolor har olika inriktning vilket föll inom 

ramen för vårt intresse av böcker och uteverksamhet. Antalet stod i relevans till vårt arbete då 

vi inte ville göra det för stort på grund av begränsad tid. Vi intervjuade barnbibliotekarier på 

två bibliotek, varav ett har koppling till referensförskolorna. Hur tänker de när boklådor ska 

sättas ihop och skickas ut till förskolorna. Frågorna i intervjuerna syftade på våra funderingar 

kring boken som arbetsmaterial i förskolan. Men även hur den presenteras för barnen samt 

valet av böcker vid olika tillfällen. Till barnbibliotekarierna valde vi att formulera frågor där 

vi förväntade oss få svar på hur de valde att komponera boklådor eller bokpåsar. Vi ville även 

ta del av deras syn på eventuell förändring i utlån av böcker i förhållande till dagens 

konkurrerande teknik.  

Som intervjumetod valde vi kvalitativa intervjuer vilket enligt Jan Trost, professor emeritus i 

sociologi, innebär ”att man ställer enkla och raka frågor” (Trost, 2005:7). På dessa frågor, 

menar han vidare, får man uttrycksfulla, uttömande och mer givande svar. Trost (2005) 

framhåller även att det i intervjuer är viktigt att svaren man får följs upp, att man följer de 

tankar den intervjuade har och att man inte bara låser sig fast vid att få ett svar på varje fråga i 

exakt den ordningen frågorna ställs. Genom detta förs inte egna tankar in i frågorna och styr 

vad man själv vill ha fram för svar. Detta är en intervjumetod som vi fann givande för vårt 

arbete men den kräver lite mer av intervjuaren, då man inte får låsa sig vid de tänkta frågorna.  

I de intervjuer vi gjorde förde vi både anteckningar och spelade in på diktafon vilket enligt 

Johansson och Svedner (2001) är viktigt när man använder sig av denna form av intervju för 

att sedan förstå vad som framkommer i samtalen. En fördel med inspelningen är bland annat 
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att man hör pauser, avbrutna meningar och tonfall, när man i återigen lyssnar på intervjun. 

Innan vi startade diktafonen och började intervjuerna förklarade vi för deltagarna att vi 

spelade in i syfte att återuppleva intervjun, för att sedan förstöra inspelningarna när arbetet var 

klart. Vi informerade även om syftet med vårt examensarbete och användningen av 

informationen samt att vi förhållit oss till de forskningsetiska principerna. Detta innebär enligt 

Hermerén, professor i filosofi, (2011) att deltagarna har blivit informerade att deltagandet är 

frivilligt. De kan avbryta sin medverkan när de vill samt att ingen ska kunna identifieras. Att 

ingen förskola eller person ska kunna identifieras framhåller även Johansson och Svedner 

(2001) som viktigt för att skapa förtroende mellan intervjuare och den som intervjuas så att 

denna vågar säga sina personliga åsikter och vågar vara ärlig. Även om man ger de bästa 

förutsättningarna finns det ingenting som säger att förtroendet faktiskt bildas på så kort tid 

utan man får förutsätta att personerna faktiskt svarar ärligt. Nackdelen med en diktafon kan 

vara att personen som intervjuas känner sig obekväm i situationen vilket kan bidra till mindre 

utförliga svar. 

Tillsammans gjorde vi studiebesök på en kulturförskola samt på en förskola med en 

uteavdelning, belägna i samma kommun. På kulturförskolan träffade vi två äldre kvinnliga 

pedagoger som representerade två olika avdelningar på förskolan. Medan vi på 

uteavdelningen enbart träffade en pedagog, även hon äldre. Urvalet av pedagoger har inte 

kunnat påverkas av oss. Vi mailade respektive förskolechef som därefter återkom med tid och 

plats för studiebesöken. Båda besöken på förskolorna gjordes på förmiddagen då 

verksamheten var i full gång, vilket försvårade för oss att intervjua fler pedagoger. 

Studiebesökens syfte var att intervjua pedagoger och på så sätt kunna jämföra materialet samt 

undersöka hur böckerna presenterades för barnen på dessa referensförskolor. Även 

studiebesöken på biblioteken gjordes på förmiddagen. Vi intervjuade två yngre 

barnbibliotekarier, en manlig och en kvinnlig. Varje studiebesök med intervju tog ungefär en 

timme att genomföra.  

3.2 Arbetsgång 

Intervjuer samt allt övrigt arbete har gjorts gemensamt genom fysiska träffar varje vecka. 

Enskilt och gemensamt har vi gått igenom litteratur samt sammanställt det material som vi fått 

fram, vilket vi därefter skickat mellan oss för att få ett gemensamt sammanhängande 

slutresultat. Sandra Olsson har skrivit ihop intervjuerna med bibliotekarierna och det 

gemensamt bearbetade slutmaterialet. Lena Strandqvist har skrivit bakgrund och sammanställt 
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intervjuerna från förskolorna samt skrivit innehållsförteckning. Hela arbetet har för övrigt 

skrivits gemensamt med kontinuerlig kontakt såväl fysisk varje vecka som via mailkontakt. 

Fördelen med ett sådant arbetssätt är att kunna föra diskussioner på plats och resonera kring 

olika dilemman och frågor som kommer upp under arbetets gång. Detta arbetssätt fungerar 

troligen inte lika bra om man bor väldigt långt ifrån varandra eller på grund av olika 

livssituationer då det kräver en del planering. Vår största fördel var att få våra schema 

synkroniserade med lediga onsdagar under hela vårterminen.  

3.3 Metoddiskussion 

Vi mailade till förskolecheferna på respektive referensförskola de frågor (se bilaga 1) vi ville 

ha svar på samt önskemål om att få träffa så många pedagoger som möjligt. De valde därefter 

själva vem som skulle närvara vid studiebesöken, vilket innebar att vi inte kunde påverka 

vilka informanter som deltog i våra intervjuer. På grund av detta vet vi inte om 

förskolecheferna enbart valt ut pedagoger som är intresserade av böcker. Vi har däremot 

kunnat påverka valet av förskolor att kontakta. Valet föll på en kulturförskola och en förskola 

med en uteavdelning. Vi gjorde urvalet utifrån förskolornas inriktning och vårt intresse för 

deras sätt att arbeta. Med facit i hand skulle vi även valt andra förskolor utan inriktning. 

Fördelen med att vi inte valde vilka personer som skulle intervjuas gjorde att vi inte kunde 

påverka och välja enbart bokintresserade pedagoger. En nackdel var att vi fick känslan av att 

enbart träffa personer som var engagerade i att jobba med och presentera boken för barn. Det 

hade varit intressant att få följa upp fler pedagoger för att se om de var lika engagerade i att 

arbeta med barn och boken för att på så sätt kunna göra en jämförelse. Vilken roll kommer 

detta i framtiden ha för förskolan? Kommer även läsplattor och e-böcker att få större 

utrymme, eller kommer förskolan att hålla sig kvar vid den tryckta boken? Några tankar vi tar 

med oss för framtida forskning. 

När vi gått igenom och analyserat vårt insamlade material, kopplat till relevant litteratur och 

forskning har vi kommit fram till att bokens sätt att fånga läsaren även kan gälla film. Boken 

”den roar, oroar och berör” (Nilsson och Nilsson, 1990:26), men vårt fokus mot den kvarstår. 

När det gäller bokens användande i förskolan har vi inte funnit någon forskning som stödjer 

eller belyser verksamheternas användande inomhus i förhållande till utomhus. För att få fram 

ett mer övergripande resultat hade vi behövt intervjua fler pedagoger på våra två 

referensförskolor samt använt oss av fler förskolor dels i samma kommun och eventuellt även 
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i närliggande kommuner för att kunna jämföra, då vår förhoppning är att den skönlitterära 

boken finns representerad på alla förskolor i Sverige. 

 

4. Bakgrund 

Fram till början av 1900-talet, då den reguljära radion startade, har det inte funnits någon 

direkt konkurrent till den tryckta boken. Radion var troligen ingen konkurrent, utan mer en 

hjälp i nyhetsförmedlingen. Däremot kom televisionen 1956 till Sverige vilket i jämförelse 

med andra länder i Europa var sent.  

Enligt Weibull och Nilsson (2010) fanns under 1990-talet en viss oro för boken och dess 

framtid. Detta då det blev ett visst avstannande på försäljningen vilket dock ändrades på 

tvåtusentalet då det blev en större uppgång, för att återigen vända efter 2006 när bokläsningen 

sjönk på nytt. Docent i medie- och kommunikationsvetenskap Ulla Carlsson (2010) 

framhåller även hon att för c:a 10-15 år sedan hävdades det att det tryckta ordet var på 

utdöende. Dock läses det enligt Mediebarometern mer skönlitteratur idag än vad det gjordes 

då. 

Weibull och Nilsson (2010) framhåller vidare att den sedvanliga läsningen av böcker 

genomgår en teknisk förändring och förnyelse sedan läsplattan introducerades i Sverige 2009. 

Carlsson (2010) menar att för de som föddes tidigt på 90-talet var begrepp som pc, 

mobiltelefon och internet okända. Hon menar också att vi nu efter mindre än 20 år kan se att 

såväl ett interaktivt som transportabelt kommunikationssamhälle breder ut sig parallellt med 

de sedvanliga massmedierna. På grund av detta framhåller hon att ”passiva betraktare blir 

aktiva deltagare. Mitt i denna utveckling finns de unga – ofta benämnda som den kreativa 

generationen” (Carlsson, 2010:9). Genom ovanstående information kan man se hur boken 

under de senaste 20-25 åren fått konkurrens av andra tekniska medier som snabbt tagit sitt 

fäste i varje svenskt hem. De långsiktiga konsekvenserna av detta är enligt docent Hadenius 

med flera (2011) osäkra beroende på människans intresse och utnyttjande av t.ex. internet 

samt ”i vilken grad persondatorer, mobiltelefoner eller läsplattor kommer att kunna ersätta de 

traditionella plattformarna, som ännu så länge dominerar för alla traditionella medier utom för 

kvällspressen” (Hadenius, Weibull och Wadbring, 2011:401). Carlsson (2010) anser att ”det 

handlar inte längre bara om vad medierna gör med oss utan också vad vi gör med medierna” 

(Carlsson, 2010:10). Utifrån detta funderar vi på hur våra två referensförskolor i vår 
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undersökning presenterar och använder boken i dagens mediesamhälle, då tekniken haft så 

snabb utveckling de senaste årtiondena. Enligt strävansmålen i läroplan för förskolan, Lpfö 

98, har vi ett ansvar i förskolan att förmedla och uppmuntra till att barnen: 

 utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin 

förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa, 

 utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla 

upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer 

som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama 

(Skolverket, 2010:10) 

Det första strävansmålet ovan har tillkommit i den reviderade upplagan från 2010 vilket visar 

att även läroplanen för förskolan följer den snabba utvecklingen. Läroplanen är ett 

styrdokument som bland annat är till för att alla barn inom förskolan ska få möjlighet att 

uppleva och använda sig av nyare tekniker.  

 

5. Forskningsöversikt 

Enligt barnlitteraturforskaren Lena Kåreland (1994) har boken stor betydelse för såväl vuxna 

som barn, men det är hur den presenteras och synliggörs som avgör hur pass stor betydelse 

den får. Förskolans roll har utökats när det gäller presentation av böckerna. Detta är något 

som även Nilsson och Nilsson (1990) tar upp när de framhåller att det är viktigt att 

pedagogerna har eller tillförskaffar sig olika insikter om böcker. Utan engagemang, intresse 

för läsning och vetskap om många böcker från pedagogernas sida fångas inte barnens intresse. 

Vilket även Kåreland (1994) menar när hon skriver att det inte bara är nog med tillräckligt 

många böcker utan det krävs mer för att få barnens intresse för läsning att komma igång. 

Vidare menar hon att de pedagoger som är väl insatta i litteraturen som vänder sig till barn är 

viktiga förmedlare av denna och kan ha stor betydelse när det gäller att fånga barnens lust för 

att läsa. En viktig aspekt som vi inte får glömma är presentationen av böckerna vilket 

litteraturpedagogen Aidan Chambers (1994) framhåller när han menar att böcker som tydligt 

synliggörs är självtalande och det är sättet de framställs på samt böckernas omslag som 

bestämmer i vilken grad de är självtalande. Vidare menar han att det behövs endast en liten 

tidsåtgång för att få en effektiv skyltning som tilltalar och berör. Han framhåller dock att man 

måste ha i åtanke att det är framställandet och presentationen som ger ögat mersmak.  
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5.1 Klasskillnader 

Kåreland (1994) anser att de problem som kan uppstå idag, till skillnad mot förr, i fråga om 

tillgången till böcker inte handlar om pengar utan om inställning. Det är viktigt att förmedla 

en positiv atmosfär till såväl böcker som läsning samt att låta barnen få både tid och möjlighet 

att, utan stress, hantera böckerna. Ändå visar SOM-undersökningar
1
 (http://www.som.gu.se/) 

att boken inte är jämt fördelad på hela befolkningen vilket indikerar på klasskillnader. 

Höglund och Wahlström (2011) framhåller att inte alla barn får ta del av bokläsningen utan att 

det finns skillnader i såväl sociala förhållanden som utbildningsnivåer i familjerna. Detta 

menade även Kåreland (1980) redan på 1980-talet, att det inte var jämlikt i tillgången till bra 

litteratur för barnen. De böcker som de själva skulle kunna köpa eller mötte ofta var av sämre 

innehållskvalité. Hon menar att i förlängningen blir det barn med engagerade vuxna som har 

bästa möjligheten att få de bra barnböckerna.  

5.2 Bibliotek 

Biblioteken tillhör en av de viktiga förmedlarna av litteratur. Kåreland (1980) beskriver att 

biblioteken tar hjälp av olika sätt att nå barnen t.ex. genom film, sagostunder, teater och 

liknande för att engagera dem i läsning och boklån. Enligt en färsk rapport från Statistiska 

centralbyrån (SCB) fortsätter e-böcker och ljudböcker att öka i utlåning däremot har 

utlåningen av de tryckta böckerna, framförallt skönlitterära, pendlat upp och ner enligt 

Statistisk Årsbok för Sverige (2012). Det är enligt Kåreland (1994) numera via förskolorna 

som barnen möter merparten av barnlitteraturen, men detta kan omöjligt kompensera bristerna 

i hemmet kring litteraturen eller föräldrarnas attityd gentemot boken.  

5.3 Rätt bok vid rätt tillfälle 

Nilsson och Nilsson (1990) framhåller att om vi vill få våra barn att läsa bra böcker som de 

också fortsätter med senare som vuxna. Då är det en förutsättning att vi som föräldrar och 

lärare ser med allvar på barnlitteraturen. De anser framförallt att vi själva måste läsa mycket 

barnböcker, både som tyst läsning för oss själva och högt tillsammans med barnen. Vidare 

menar de att ”det gäller att hitta rätt bok till rätt barn i rätt ögonblick med tanke på barnets 

mognad, läsförmåga, intressen, aktuella situation, erfarenheter osv” (Nilsson och Nilsson, 

1990:66). Även Kåreland (1994) framhåller att barnen får höra om och möta olika sorters 

                                                           
1
 SOM (Samhälle Opinion Medier)-undersökningar: ”sedan 1986 har SOM-institutet, vilket är en opartisk 

undersökningsorganisation, samlat in data för forskning och presenterat årliga trendanalyser. SOM-institutets 

analyser spelar en viktig roll i den allmänna debatten, och ger underlag för beslut som påverkar 

samhällsutvecklingen” (www.som.gu.se).  

http://www.som.gu.se/
http://www.som.gu.se/


11 

 

förebilder och verkligheter när vi läser böcker för dem. Hon menar vidare att numera finns ett 

stort och varierat utbud av barnlitteratur. Vilket i sin tur ger barn och föräldrar större tillgång 

till böcker som öppnar upp bredare vägar till fantasi och upplevelser där de kan känna igen sig 

i sin vardag.  

5.4 Media 

Kåreland (1994) anser att medierna har stor betydelse för barnens verklighetsbild i dagens 

samhälle. Både barn och föräldrars verklighetsbild har förändrats i brist på förebilder. Barnen 

utsätts fortlöpande för information och bilder, inte bara från den litteratur som är ämnad för 

dem utan även från all annan modern media som finns idag. Vidare menar hon att gränserna 

mellan böckerna inte är lika tydliga utan flyter mer samman. Ett exempel är B Wahlströms 

böcker som tidigare haft kategorier som flickböcker, pojkböcker och ungdomsböcker. 

”Barnboken är en del av hela vår litteratur. Mellan barn- och vuxenbok finns ett ömsesidigt 

samspel” (Kåreland, 1994:25). Hon menar att den uppmuntran, till fördel för språket, som vi 

får av boken går inte, i samma utsträckning, att få genom andra medier. Vidare anser hon att 

det idag finns ett visst hot mot bokens varande i förhållande till nya tekniker och medier. Hon 

menade redan på 1990-talet att det fanns ett flertal som ser mörkt på bokens framtid.  Om 

ljudböcker och läsplattor får ett större fäste kan uppfattningen om boken och innebörden av 

läsning komma att förändras i framtiden. Vilket enligt Weibull och Nilsson (2010) inte skett 

de senaste tjugo åren och alltså dröjer ett tag innan det blir ett hot gentemot den skrivna 

boken. Trots teknikens framfart sedan Kårelands farhågor menar de vidare att ”ännu så länge 

står boken ganska stabilt i hyllan” (Weibull och Nilsson, 2010:365). 

En annan viktig aspekt som Kåreland (1994) tar upp är att ”särskilt för alla dem som arbetar 

med barn är det angeläget att skapa en motvikt till det starkt kommersialiserade utbud som 

barn möter via TV, video med mera […]” (Kåreland, 1994:75). Hon framhåller även vikten av 

att få barnen förtrogna med språket och öppna upp bokens värld för dem. Det gör man på ett 

bra sätt genom att läsa högt tillsammans med barnen. Vidare menar hon att man ändå inte kan 

bortse från att serieläsning tillsammans med tv-tittande konkurrerar med bokläsningen. Hon 

framhåller även att ett ständigt återkommande diskussionsämne har varit vilken möjlighet 

boken, i förhållande till dagens nya tekniker i mediesamhället, ska kunna försvara sin 

ställning. Chambers (1994) menar att ”ingen lärare kan bedöma vilken bok som tillfredsställer 

en individs intellektuella och emotionella behov. Därför måste eleverna få pröva många 
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böcker” (Chambers, 1994:45). Ett sätt att göra det på, enligt honom, är att synliggöra 

böckerna för barnen för då når vi ut till många fler.  

5.5 Engagemang 

Viktigt att poängtera enligt Chambers (1994) är att det inte finns möjlighet som lärare att 

känna till hela utbudet av alla de böcker som det finns för barnen att välja på. ”Om endast av 

läraren sanktionerad läsning uppmuntras, kommer klassen endast att spegla lärarens boksmak, 

istället för att utveckla sin egen” (Chambers, 1994:46). Han framhåller vidare att denna form 

av läsning som sker genom eget engagemang inte helt får hänvisas till barnens fritid. Detta 

eftersom många i sin ryggsäck med erfarenheter, inte har med sig förutsättningar för naturligt 

läsande då det i deras hemmiljö inte erbjuds bokläsning i vardagen. Även universitetslektor 

Ann-Katrin Svensson (2005) framhåller vikten av föräldrarnas engagemang i bokläsningen 

vilket också gynnar deras gemensamma bokupplevelser. ”TV:n har, trots sina fördelar, 

bevisligen blivit ett hinder på vägen för dem som annars skulle varit motiverade att skaffa sig 

läsvana, även då det inte ingår i deras accepterade sociala mönster” (Chambers, 1994:45). 

Någon som ständigt arbetar med böcker för barn är barnbibliotekarier, ”många lärare och 

barnbibliotekarier utför i det tysta ett stort arbete när det gäller att stimulera barns läslust” 

(Kåreland, 1994:19). Dessa tankar håller sig än idag, något som även Höglund och Wahlström 

(2011) anser vara en bidragande orsak. De framhåller att statistiken för biblioteken visar på att 

det lånas mer barnböcker än skönlitteratur och fackböcker idag på våra svenska folkbibliotek.  

Nilsson och Nilsson (1990) påpekar vikten av pedagogernas insikter om såväl barnet, 

böckerna som litteraturpedagogik. ”Barn behöver bra böcker men frågan är om inte vuxna 

behöver dem ännu bättre” (Nilsson och Nilsson, 1990:27). Gällande bokens utveckling har 

såväl skön- som facklitterära böcker lika stor förankring enligt SOM-undersökningens 

(http://www.som.gu.se/) siffror om man jämför boken med andra kulturvanor, vilket påvisar 

bokläsningens styrka och stabilitet. Även Carlsson (2010) framhåller när hon citerar 

Mediebarometern 2009 enligt följande ”och trots en dödförklaring av det tryckta ordet av 

allehanda konsulter för 10-15 år sedan är läsningen av t ex skönlitteratur mer omfattande idag 

än då” (Carlsson, 2010:10). Det krävs att vi erbjuder olika vägar till läsande så vi når vår 

viktigaste användargrupp, nämligen barn och ungdomar menar Höglund och Wahlström 

(2011) som även framhåller att ”mediebruket är mer varierat: ’Man läser boken, ser filmen 

och lyssnar på musiken’” (Höglund och Wahlström, 2011:299).   

 

http://www.som.gu.se/
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5.6 Utomhuspedagogik 

Med utomhuspedagogik syftar vi här till naturförskolor och uteavdelningar. ”Kärnan i 

utomhuspedagogiken är just utnyttjandet av upplevelsebaserade, platsrelaterade 

förstahandserfarenheter utomhus i växelverkan med textbaserade praktiker (böcker, 

informationssökning via databaser etc.)” (Dahlgren med flera, 2007:10). Alltså att använda 

miljön på bästa sätt utifrån ett lärande perspektiv. Där barnen får verklighetsbaserade 

upplevelser i en ständigt föränderlig miljö där alla sinnen öppnas upp. Barnens nyfikenhet 

ökar och stimulerar till vidare utforskande av miljön (Barr med flera, 2011). Den största delen 

av vår kommunikation sker via våra sinnen inte muntligt. Vilket innebär att det är viktigt att vi 

får uppleva många olika lärmiljöer (Dahlgren med flera 2007). Naturförskolan precis som 

uteavdelningen erbjuder barnen böcker och läsning på olika sätt ”men vi erbjuder även 

faktalitteratur, där barnen kan ta del av ämneskunskaper inom olika områden. Böckerna finns 

alltid tillgängliga och utmanar barnen att själva söka nya kunskaper” (Barr med flera, 

2011:75). 

 

6. Resultat 

Vi har valt att presentera resultatet med underrubriker för varje område då detta underlättar 

för läsaren och gör vårt resultat mer överskådligt utifrån vad vi ville undersöka samt vad vi 

kom fram till utifrån vår frågeställning och dessa underrubriker. 

 

6.1 Bokens värde 

Informanterna i vårt arbete är eniga om bokens stora värde för barn och hur viktigt det är att 

vi som vuxna läser för dem samt tillhandahåller böcker i verksamheten. Något som framkom 

av informanterna på referensförskolorna var att böckerna inte enbart användes i syfte att lugna 

barngruppen. Böckerna var alltid en del av vardagen i verksamheten, vilket framkom genom 

följdfrågor under intervjuerna. Viktigt att poängtera är att vi inte kan generalisera då detta 

enbart gällde informanternas uttalande, inte alla avdelningarna på förskolorna. De som 

deltagit i intervjuerna är överrens om att boken är till för att användas och att böcker får gå 

sönder. Barnen måste få frihet att hålla på med böckerna. De framhåller även vikten av att 

presentera böckerna, göra dem synliga och tillgängliga för barnen så det blir en naturlig del i 

deras vardag. Boken i sig är språkutvecklande för barnen, något pedagogerna framhåller som 

en av de viktiga delarna i arbetet med boken. Pedagogen på uteförskolan nämnde även 



14 

 

fördelar med cd-saga och liknande då barnen, och även hon själv, lyssnade på ett sätt vid en 

ljudbok och på ett annat sätt när någon läste en tryckt bok. Hon menar att ”läshastigheten är 

långsammare så man kommer ihåg bättre” (se bilaga 3). Något en av pedagogerna på vår 

andra referensförskola var helt emot och menade att ”man kan inte leva sig in i berättelserna 

på samma sätt i en film eller från ett sagoband som i böcker” (se bilaga 2). 

6.2 Boken utomhus 

Det visar det sig att förskolorna i vår undersökning resonerar olika när det gäller att använda 

böcker utomhus. På båda förskolorna finns avdelningar som tar med sig böcker när de går 

iväg men enbart på förskolan med uteavdelning finns böcker utomhus i ett vindskydd året om. 

Pedagogen på uteavdelningen benämnde det som att ”först var det nån som sa att det är ju 

synd om böckerna. Men böckerna ska ju användas” (se bilaga 3). Informanterna använde 

böckerna på olika sätt i sin uteverksamhet. En av pedagogerna på kulturförskolan framhåller 

att de även på sina utedagar har med sig böcker som läggs fram på en filt så barnen själva 

eller tillsammans med någon vuxen kan sitta där med böckerna. De skönlitterära böckerna 

följer bara med ut under sommarhalvåret medan faktaböckerna packas ner vid varje utflykt. 

Den andra pedagogen på kulturförskolan använder boken mycket, men framhäver att den 

finns tillgänglig på många sätt men endast inomhus på förskolan. Hennes tanke med att ta 

boken med ut gällde enbart faktaböcker, men efter vår intervju framhåller hon om 

skönlitterära böcker att ”min syn på att ta med andra böcker ut har förändrats” (se bilaga 2).  

6.3 Uteavdelning 

Den pedagog som intervjuades från förskolan med uteavdelning berättade och visade att de 

såväl har böcker med på sina utedagar i skogen, uppställda på ett bokställ i ett vindskydd på 

gården samt inomhus på olika sätt. Även denna avdelning tog upp böckerna när de kom ut i 

skogen och placerade dem tillgängligt för barnen. De utgår i sin verksamhet från tankesättet 

att ”allt man kan göra inne, kan man även göra ute” (se bilaga 3).  

6.4 Dramatisering 

De pedagoger som arbetar på kulturförskolan dramatiserar många av böckerna som läses och 

de har lådor med attribut som står till barnens förfogande för att fritt användas, vilket 

överensstämmer med de två strävansmål från Lpfö 98 som vi nämnt i bakgrunden. Något som 

även framhålls i förskolans uppdrag enligt Lpfö 98, ”förskolan ska lägga stor vikt vid att 

stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta tillvara barns nyfikenhet och 

intresse för den skriftspråkliga världen” (Skolverket, 2010:7). 
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6.5 Presentation av böcker 

Enligt Kåreland (1980, 1994) är böckernas presentation viktig både för läsandet och för 

intresseskapandet. Referensförskolorna presenterar böckerna genom att synliggöra dem i 

bokhyllor, boklådor och i bokställ inne på avdelningarna samt i allmänna samlingsutrymmen. 

Detta var även något även barnbibliotekarien på stadsbiblioteket kommit fram till då de där 

valt att utforma utlåningen av barnböcker till bokpåsar med olika tema och innehåll. 

Bokpåsarna finns för utlåning på biblioteket men erbjuds även till föräldrarna via förskolorna 

i kommunen då en del föräldrar inte har tid eller möjlighet att själva ta sig till biblioteken men 

ändå vill ge sina barn en rik läsupplevelse. 

6.6 Bokpåsar och boklådor 

De bokpåsar som erbjuds via stadsbiblioteket eller erbjuds föräldrarna via kommunens 

förskolor blir en möjlighet för alla barn att få tillgång till böcker. Detta överensstämmer med 

Kårelands (1994) tankar när hon framhåller att det inte är lika för alla barn vad gäller 

läsintresserade föräldrar som köper, läser och lånar böcker till sina barn.  

Barnbibliotekarien i den andra kommunen berättade att de erbjuder förskolorna i kommunen 

boklådor med ett varierat innehåll av böcker som byts ut en gång om året. Dessa lådor 

cirkulerar mellan förskolorna en gång i månaden. Utöver dessa erbjuder även biblioteket 

temalådor, som kan beställas speciellt utifrån det tema man på förskolan för tillfället arbetar 

med. I denna kommun har man även köpt in böcker för yngre barn till skolbiblioteken så 

förskolorna kan gå dit med barnen och låna. Utlåningen har enligt barnbibliotekarien legat 

konstant i landet men i denna kommun har den legat lågt. Detta ska förhoppningsvis ändras 

när biblioteket erbjuder ändrade öppettider, även när personalen inte är tillgänglig, ett projekt 

som fallit väl ut i en mindre närliggande kommun och nu ska testas på detta bibliotek.  

Förskolorna vi besökt har tillgång till skolbibliotek vilket de besöker regelbundet, dock har 

kulturförskolan avsagt sig boklådorna på grund av sin närhet till skolbiblioteket. Enligt den 

nya skollagen ska ”alla elever ha tillgång till skolbibliotek” (http://www.skolverket.se/lagar-

och-regler/skollagenochandralagar/viktigaforandringar). Båda förskolorna låter både barnen 

välja böcker själva och har vuxenstyrt lånande parallellt. I det vuxenstyrda ingår både 

skönlitterära- och faktaböcker som följer de projekt, årstider och liknande som man för 

tillfället håller på med. Barnen lånar fritt efter egna intressen. 

 

http://www.skolverket.se/lagar-och-regler/skollagenochandralagar/viktigaforandringar
http://www.skolverket.se/lagar-och-regler/skollagenochandralagar/viktigaforandringar
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7. Diskussion  

7.1 Bokens betydelse 

En oro från vår sida var den tryckta bokens betydelse och säkerställning inför framtiden i 

förskolan med tanke på all den nya media vi tar emot. Vår undersökning har visat att böckerna 

används på referensförskolorna av såväl barn som vuxna. Boken är ett naturligt inslag och 

används såväl inomhus som utomhus om än i olika utsträckning mellan avdelningarna. 

Uteavdelningen hade ett vindskydd ute på gården där böcker förvarades året om vilket innebar 

att böckerna alltid var tillgängliga för barnen. Likaså har vi genom litteraturen förstått att 

boken har en viktig betydelse såväl nu som i framtiden. Även om ny forskning visar att den 

pendlar i utlåning vilket kan bero på att e-böcker och ljudböcker ökar i utlåning. Vi ser den 

tryckta boken som starkare än övriga bokverktyg då den går att bläddra i på ett helt annat sätt 

än exempelvis läsplattan. Boken har enligt vår studie en naturlig plats i förskolan och hotas 

inte av ny presentationsteknik som exempelvis läsplattan. Vi känner oss säkra på bokens 

viktiga betydelse och att den står sig trygg, speciellt efter det förtydligande i nya skollagen om 

att skolbibliotek ska vara tillgängliga för eleverna på skolorna 

(http://www.skolverket.se/lagar-och regler/skollagenochandralagar/viktigaforandringar). Här 

har man förstått vikten av boken och dess betydelse. Detta är något som även våra 

referensförskolor är eniga om att boken är viktig och ska finnas tillgänglig för barnen. Vi fann 

det intressant att båda förskolorna tog med sig böcker när de lämnade förskolan, oftast 

facklitteratur men även skönlitterära böcker. Dock var det enbart uteavdelningen som hade 

böcker utomhus i ett vindskydd året om. Deras tanke är, som vi tidigare nämnt, att ”det man 

kan göra inne kan man även göra ute” (se bilaga 3). Kulturförskolan läste ofta böcker men 

valde även att dramatisera dem, i enlighet med läroplanen, Lpfö98, i syfte att ge barnen en 

kulturell upplevelse och olika möjligheter att hantera bokens innehåll. Vi fick inte 

uppfattningen att någon av referensförskolorna använde sig av boken som någon form av 

lugnande inverkan på barngruppen. De menade på att boken var öppen för alla som ville läsa 

eller bli läst för. Hur detta förhåller sig i verkligheten kan vi inte uttala oss om men för oss 

låter som ett bra förhållningssätt.  

7.2 Nya möjligheter 

En av pedagogerna på Kulturförskolan som tidigare inte använt boken ute fick en 

tankeställare efter vår diskussion. Hon skulle i framtiden även använda sig av den 

skönlitterära boken utomhus, inte bara facklitteraturen. Detta känns positivt för oss då vi 

öppnat upp nya vägar för en pedagogs syfte att använda sig av boken. Vilket kan leda till att 

http://www.skolverket.se/lagar-och%20regler/skollagenochandralagar/viktigaforandringar
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hon i sin tur sprider det vidare till övriga kollegor med liknande inställning som hon själv 

tidigare haft. Vår förhoppning är att hon verkligen tar det till sig och att det inte bara var ett 

tomt uttalande.  

7.3 Bokens tillgänglighet 

Vår studie visade också på att böckerna på referensförskolorna finns tillgängliga för barnen på 

olika sätt både inomhus och utomhus. Det fanns böcker på olika nivåer så som i lådor, på 

hyllor och i vindskydd. Vi har som undersökare kommit fram till att synliggörandet och 

presentationen av böckerna är viktigt, vilket vi förankrat i litteraturen vi läst. Våra informanter 

på referensförskolorna tog alltid med någon form av bok ut men förhoppningsvis har vi 

genom denna studie gett dem nya tankar och funderingar kring att använda skönlitterära 

böcker utomhus. Vi som pedagoger styr bokpresentationen för barnen och är på så vis 

förebilder åt barnen och deras framtida bokintresse. 

7.4 Språkutveckling 

Något pedagogerna ansåg som viktigt är hur språkutvecklande böcker är samt att barnen får 

möjlighet till igenkänning av karaktärer som de kan identifiera sig med. Detta anser vi är bra 

att det påpekas. Men samtidigt vill vi visa på att alla familjer inte har lika stora möjligheter av 

olika anledningar att ge sina barn denna språkutveckling genom böcker. Därför är det bra att 

alla former av bibliotek samt engagerade pedagoger på förskolorna finns som ett komplement 

till hemmet. Likaså gäller detta nyare tekniker och media, så som exempelvis läsplatta och 

datorer. Lärmiljön utomhus är också en viktig aspekt i språkutvecklingen då barnen får 

möjlighet att använda alla sina sinnen till att känna igen sig i boken genom egna upplevelser. 

På detta sätt ökar de sitt ordförråd, sin ordförståelse och begreppsbildning.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1 

Intervjufrågor 

Enligt Lpfö 98 (2010) ska förskolan sträva ”efter att varje barn: utvecklar intresse för bilder, 

texter och olika medier samt sin förmåga av, tolka och samtala om dessa” (Skolverket, 

2010:10). 

Hur ser ni på bokens betydelse kontra all den media som finns idag? 

Hur ser ni på bokens betydelse genom tiderna? 

Hur används boken ute kontra inne? 

Har barnen tillgång till böcker utomhus? 

Hur synliggörs böckerna för barnen? 

Vad tänker ni på förskolan kring bokvalen, vad erbjuder ni barnen? 

Hur tänker biblioteken kring val av böcker till boklådor? 

Har ni märkt någon förändring i utlån sedan datorn/läsplattan utvecklades?  
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Bilaga 2 

Kulturförskola i södra Sverige 

2010-03-07, där vi träffade två äldre kvinnliga förskollärare.  

Bokens betydelse enligt båda pedagogerna är att den alltid har varit viktig och att den har en 

betydande roll i deras arbete med barnen, där den används på olika sätt. En av dem säger så 

här: ”boken har alltid varit viktig på olika sätt. Man använder den ju på olika sätt, det har man 

alltid gjort. Och ja både böcker med bilder och utan bilder så som kapitelböcker där barnen får 

skapa egna bilder till exempel.” Bokens används på olika sätt och den har förändrats genom 

tiderna men har enligt dem varit viktig hela tiden. Förändringar de ser är att det idag är mer 

genus, ett tuffare språk och att böckerna är mer öppna troligen på grund av att vi har en större 

medvetenhet numera. Den andra pedagogen menade att ”det har blivit tuffare och titlar som 

Bajskungen och Det var det fräckaste. Det har blivit ett helt annat klimat i böckerna”. Förr var 

det mer kapitelböcker och uppfostrande böcker, men böckerna var utifrån det samhället som 

rådde på den tiden. Böcker de nämner som lite uppfostringsböcker är till exempel. Karius och 

baktus, Tant Grön, tant Brun, tant Gredelin, Hattstugan. Förskolans roll som inkörsport till 

bokläsandet är av stor betydelse tycker de båda då många föräldrar idag inte har tid eller 

kunskap om böckernas betydelse.  På förskolan använder de inte boken bara som läsning utan 

även för språkträning, dramatisering och sång. En av pedagogerna har även gjort eget material 

i bokform för barn som av olika anledningar behöver extra stöd bland annat för språkträning 

av fonologin, men även material som symboliserar vardagliga händelser, miljöer med mera. 

Den andra pedagogen har mycket material som gör det möjligt att dramatisera berättelser som 

till exempel Pannkakan.   

När vi ställer frågan om hur de ser på boken kontra dagens tekniska media visar en av dem ett 

utklipp från dagstidningen samma dag, där de tar upp hur viktig boken är kontra datorerna. De 

menar att det ena inte utesluter det andra, men man kan inte leva sig in i berättelserna på 

samma sätt i en film eller från ett sagoband vilket en av pedagogerna är helt emot, som i 

böcker. När man läser med inlevelse, diskuterar och bjuder in i barnen i berättelsen får de en 

optimal upplevelse som inte går att förmedla via andra media. Datorerna på förskolan används 

som informationskälla och uppslagsverk eller till pedagogiska spel för barnen. De är eniga om 

att barnen inte ska sitta och se film på datorn där. 
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Boken används mest inne, men om det är fint ute läser de på en filt där. En avdelning 

använder böckerna även ute men endast på sommaren, då man lägger ut en filt och har en låda 

med böcker på denna och barnen kan sitter på filten och titta. En av dem tar olika böcker med 

ut på sina heldagsutflykter medan den andra endast tar med faktaböcker ut, om till exempel 

djur, växter eller om stranden beroende på vart man ska. En tycker inte man kan sitta ute och 

läsa när det är kallt ute ”man kan inte sitta ner i kylan”, så barnen har ingen tillgång till böcker 

ute vinterhalvåret. 

Böckerna synliggörs för barnen på lite olika sätt. Man har lådor på golvet, böcker uppställda 

på tavellister, i bokhyllor och uppställda med öppna uppslag. Böckerna finns i barnens höjd 

och väldigt synliga, man går även till biblioteket där barnen får väljer vissa böcker själva. ”De 

får välja vars två eller vars en beroende av hur det passar sig”. De kan sedan berätta för de 

andra, - Varför valde jag den? Och berätta om den för sina kompisar och pedagogerna. Flera 

av deras barn går även till biblioteket med sina föräldrar. Någon gång har förskolan gått på 

bibliotekets sagostund men de har numera egen sagostund på förskolan och berättaren 

använder sig då av speciella kläder i form av en sago -hatt, -capé och -matta. Det är inte så 

ofta man går till huvudbiblioteket på grund av avståndet, man har numera möjlighet att besöka 

det närliggande skolbiblioteket, dit man går ganska ofta. 

När man ska välja böcker utgår man ofta från ämne som årstiderna, aktuellt tema, barnens 

intresse och liknande, oftast är det barnens intresse som styr. De framhåller även att de som 

pedagoger ”kan lotsa in dem i ett intresse, att väcka ett intresse med hjälp av böcker”. De 

anser vidare att det är av yttersta vikt att läsa med inlevelse, bjuda in barnen i berättelserna 

genom frågor som till exempel - Vad tror ni händer nu? ”Att man bjuder in dem så att de 

hänger med”. Samt stanna upp för att förklarar och diskutera svåra ord och eventuella 

situationer i boken, men även för att diskutera bilder kontra text. ”Läsupplevelsen är det 

viktigaste. Men uppstår det frågor och så om bilder man uppmärksammar vissa bitar i en bild. 

Då stannar man upp där naturligtvis! Men det är ju en del av läsupplevelsen”. Tillsammans 

med barnen gör de även egna böcker, ibland gör man texten först och sedan bilderna och 

ibland tvärt om. Utifrån de tankar som barnen har får de sedan hitta bilder till och på så sätt 

gör de sin egen eller en gemensam bok. Man dramatiserar mycket både barn som vuxna och 

spela upp sagor för varandra samt använder flano-, magnetsagor.  
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Man har tema kring en bok med drama, sång, teknik, men även böcker om de dagliga 

händelserna och närmiljöerna, ljudsaga från pedagogens egen fantasi där man bland annat 

tränar fonologin, i andra böcker tränas matte, antal med mera ibland kombinerar man sång 

och sagor i så kallade sångsagor, där barnen utifrån en berättelse ska komma på sången. Man 

berättar även gemensamma sagor där pedagogen börjar och barnen bygger på, pedagogen 

skriver upp vad som sägs och detta sätts sedan upp så de kan gå och titta och visa sina 

föräldrar. 

De anser båda att läsningen berikar språket, ger en mysig stund, ökar koncentrationen och 

barnen tycker om att lyssna. Barn vill ofta höra samma bok och vissa barn läser för de andra. 

Boken är även bra i bearbetningssyfte för många olika situationer.  
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Bilaga 3 

En uteavdelning på en förskola i södra Sverige 

2010-03-14, där vi träffade en medelålders kvinnlig förskollärare som arbetat på avdelningen 

sedan starten.  

Hon anser att böckerna i förhållande till dagens media är nummer ett och bokens betydelse är 

enligt henne att ”den är jätteviktig hela tiden” och den får absolut inte försvinna. ”Man vill ha 

böcker om man själv är intresserad av att läsa”. Samtidigt måste man vara öppen för andra 

alternativ som till exempel cd-böcker och sagoband. Då hon själv börjat lyssna just på cd-

böcker har hon upplevt det som man kommer ihåg bättre det man lyssnat på än det man läst 

och förankrar känslan i att läshastigheten är långsammare på dessa än om man själva läser. På 

avdelningen erbjuder man barnen båda alternativen på vilan, ibland det ena och ibland det 

andra.  

Boken använder de likadant ute som inne och hon framhåller att ”allt man kan göra inne kan 

man även göra ute”. Även på sina utflykter har de med en bokväska med ett blandat innehåll 

av böcker, samt en filt som de lägger fram böckerna på för att barnen ska kunna sitta och titta 

i dem. I vindskyddet på gården finns böcker uppställda i ett ställ så barnen tydligt ser dessa 

och kan inspireras att titta i dem. ”Först var det nån som sa att det är ju synd om böckerna. 

Men böckerna ska ju användas”. Inne finns böcker i barnens höjd på bokhyllor, i låda och i en 

korg som barnen själva kan ta från. Man separerar biblioteksböcker från avdelningens egna 

eftersom man måste vara försiktigare med de böcker man lånat. Det finns tillgång till både 

bilder-, kapitel- och faktaböcker för barnen såväl inne som ute och de synliggörs för barnen 

på ett tydligt sätt.  

De går även till biblioteket där barnen fritt får välja en bok vardera, vilken de själva får 

låneregistrera och vid återlämnandet avregistrera. Dessa böcker läser man sedan minst en 

gång innan de ska återlämnas. Eftersom de har skolbiblioteket så nära har de valt att avstå från 

boklådorna från huvudbiblioteket som förskolorna i kommunen erbjuds. På biblioteket lånar 

de för övrigt sådant som för tillfället är aktuellt i förhållande till deras tema eller utifrån 

barnens intresse. Faktaböcker finns alltid till hands, man har även fått en hel del böcker och 

de läses friskt för pedagogen framhåller att böcker är till för att användas. 


