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Abstract 
This study aims to examine preschool teachers' thoughts about the child libraries 

functions. The purpose is to highlight preschool children's early read and writing skills, 

before they even can read and write, which is a theory called emergent literacy.  

This is made by conducting five qualitative interviews, with the intention to investigate 

how the preschool teachers think about the cooperation and the function of the child 

library, partly for their own work with the children and partly for their organization. By 

using a tablechart which shows each preschool teachers mostly common thoughts in the 

interview and by using a model based upon Harrysson and Joelsson (2006) model, 

which shows the functions of the public library in the society. The results of the study 

are presented in the four categories of the model which are; to borrow, to learn, to ask 

and to find, to reside. These are functions that the preschool teachers see with the 

library, for their work with the childrens' early literacy. The results also show that the 

preschool teachers use the library services in three main areas; as a literature 

intermediaer, information provider and they use the library's environment to give 

inspiration to the children. 
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1 Inledning 
Mitt intresse för denna studie väcktes när två av mina vänner som arbetar som 

förskolelärare, undrade vad barnbiblioteken1 kunde erbjuda deras förskolor för tjänster. 

Deras undran fick mig att vilja veta hur förskolelärare ser på barnbibliotekens funktion i 

deras verksamhet med små barn. Som blivande bibliotekarie upplevde jag även vikten 

av att dels få tydliggöra min yrkesidentitet och dels få tydliggöra barnbibliotekens 

funktion gentemot en annan institution som arbetar med barn, som förskolelärare. 

 

Barns förmåga att knäcka hur bokstäver kan kombineras till ett skrift- och talspråk 

grundläggs redan i tidig ålder, detta visar på vikten av att små barn redan tidigt i sina liv 

får utveckla ett intresse för språk och därmed ges möjlighet att få utöka sitt ordförråd. I 

detta sammanhang ses även barns sociala samspel med andra människor och deras 

uppväxtmiljö som betydelsefulla faktorer, för barnets väg in i skriftspråket och för en 

större delaktighet i samhället (Clay, 1991; Hagtvet, 1993; Fast, 2008; Lindö, 2009). 

Rydsjö, Hultgren och Limberg (2010) anser att genom att lyfta fram hur en annan 

profession, än bibliotekarierna, ser på barnbibliotekens funktion och samverkansroll 

inom områden som språk- och lässtimulans utifrån de gemensamma intressen i att; 

främja barns läs-, skriv- och språkförmåga kan vi vuxna bidra till att göra barnen 

delaktiga i vårt nutida samhälle (Rydsjö et.al 2010, s. 283-284). 

 

Vi lever i ett samhälle som ställer nya krav på barnbiblioteken, ett samhälle där ny 

teknologi och nya medier ger oss en helt annan tillgång till upplevelser, upplysning och 

kunskap än tidigare generationer. I samhället finns det dessutom ett annat synsätt på 

barn och barndom idag, där barnen ses som användare och barns kultur2 är i centrum 

(Juncker 2010 i Rydsjö et.al s. 241) vilket ger ett fokus på barns perspektiv istället för 

på biblioteket som institution. En tydlig yrkesidentitet hos bibliotekarierna kan komma 

att innebära att barnbiblioteken skiljer ur sig ifrån andra institutioner som arbetar med 

barn för att i längden kunna bygga upp en bättre samverkan med dessa institutioner. 

Den styrande principen för barnbibliotekens utveckling anses vara de gemensamma 

intressena för barnets bästa (Rydsjö et.al, 2010 s. 283; Sandin 2011). Det behövs 

därmed forskning om vad som kännetecknar barnbibliotekens uppdrag som 

samhällsinstitution idag (Rydsjö et.al 2010 s. 284).  

                                                 
1 Barnbibliotek: “ i allmänhet en särskild avdelning inom folkbiblioteken med litteratur lämplig för barn. 

I barnbiblioteksverksamheten ingår också aktiviteter som sagostunder, musikstunder, barnteater och 

annan fritidssysselsättning för barn och ungdom” NE[20130510]. Barnbibliotek signalerar nämner C. 

Eriksson och A. Zetterlund (2008), att de vänder sig till en specifik målgrupp, som här i detta fall barn (s. 

4). 
 
2  Beth Juncker (2010) beskriver barns kultur som processer när barn sätter igång aktiviteter själva eller 

tillsammans med andra. Processer som skapar mening, betydelse och kunskap (Rydsjö et.al 2010, s. 248).
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2  Bakgrund och problemformulering 
I detta kapitel presenteras en kort historik om barnbibliotekens läsfrämjande uppdrag.  

Det vidgade textbegreppet tillsammans med språkets betydelse leder fram till barns 

tidiga läs- och skrivförmåga. De styrdokument som nämns i denna bakgrund anses som 

relevanta, för att förstå förskolans och folkbibliotekens mål med sina verksamheter samt 

syftet med deras samverkan. Tilläggas bör att verksamheternas styrdokument främst ska 

ses som riktlinjer. För utförligare information om styrdokuments innehåll hänvisas till 

sammanfattningen i bilagan. (Se bilaga 1). 

 

2.1  Kort historik om barnbibliotekens uppdrag 
Historiskt sett har barnbiblioteken en lång historia att arbeta med läsfrämjande 

verksamhet (Hansson 2005, s.23). Redan under början av 1900-talet utvecklades 

arbetsmetoder för att stimulera läsning hos barn som till exempel; sagostunder och 

bokprat (Sandin 2011). Dessa metoder går tillbaka ända till Valfrid Palmgren, som har 

haft en stor påverkan på barnbibliotekens utveckling, främst genom att visa vägen för en 

verksamhet som satte barnet och individens fria lärande i centrum (Hansson 2005, s.20). 

Barnbibliotekariens arbetsuppgifter gentemot förskolan berör metoder, för språk- och 

lässtimulans (Rydsjö et. al 2010, s. 18).  

 

Under 1960-talet inrättades barnavdelningar på de flesta folkbibliotek i Sverige och på 

1970-talet utarbetades mål för barnbiblioteken som gav dem ett samhällsuppdrag; de 

skulle fungera som ett nav för barnkulturen i närsamhället i samarbete med andra 

samhällsinstitutioner som förskola, skola och olika föreningar. På 1990-talet kom det 

nya riktlinjer med ett tydligt barnperspektiv, Barnkonventionen (1996) som ligger till 

grund för Svensk biblioteksförenings riktlinjer, På barns och ungdomars villkor (2003). 

Riktlinjerna uttrycker en övergång ifrån ett biblioteksperspektiv till ett barnperspektiv 

vilket innebär en syn på barnet som användare och där inte biblioteket som instution är i 

centrum (Sandin, 2011 s. 35). (Se bilaga 1). 

 

Juncker (2010) anser att vi idag befinner vi oss i ett upplevelse- och kunskapssamhälle, 

ett samhälle som utmanar dels våra tidigare traditioner och föreställningar om bland 

annat barnbibliotekets funktion i samhället och dels synen på barn och barndom 

(Juncker i Rydsjö et. al 2010, s. 241). Med detta menar Juncker att att vårt nya samhälle 

ställer nya krav och nya vägar för barnbiblioteken då de används annorlunda än tidigare 

generationer. 

 

2.2 Förskolan och barnbiblioteket 
Förskolan är en institution i samhället som barnbiblioteken ofta samarbetar med. 

Verksamheterna har ett gemensamt intresse, att främja barns språk. Med förskola menas 

att verksamheten vänder sig till barn mellan ett till fem år, tills dess barnet börjar 

skolan. Förskolan är numera en del av utbildningsväsendet och har som uppgift att 

främja barns lärande och utveckling genom att bedriva pedagogisk verksamhet3 

(Skolverket 2013 a).  

                                                 
3
 Pedagogisk verksamhet förklaras som; “ Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där 

omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Verksamheten ska genomföras så att den 

stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande.Miljön ska vara öppen, innehållsrik och 

inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och 

stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter” (Skolverket 

2013 a, s.9).  
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En beröringspunkt som bidrar till ett samarbete mellan förskola och barnbibliotek är 

styrdokumenten. Förskolans styrdokument Läroplan för förskolan, Lpfö 98/10, är inget 

som styr folkbibliotekens verksamhet, utan läroplanen påverkar enbart förskolans 

verksamhet (Skolverket, 2013 b). I Lpfö 98/10 finns strävansmål, som påtalar att dels 

främja barns språkliga utveckling och dels lägga grunden för ett livslångt lärande (Se 

bilaga 1). Bibliotekslagen (1996:1596) har riktlinjer som att folkbiblioteken ska 

uppmärksamma barn och har som uppdrag att stimulera till läsning och språkutveckling 

och samverka med förskolan. (Sandin 2011, s. 35). (Se bilaga 1). 

 

2.3 Det vidgade textbegreppet 
Det vidgade textbegreppet innebär att barn växer upp i en värld med många olika slags 

texter och redan i tidig ålder lär de sig att bilder och symboler betyder någonting (Fast, 

2008; Sandin, 2011). Fast menar att Tv:n , leksaker, tröjtryck, förpackningar, skyltar 

och så vidare bidrar till barnets kunskap in i skriftspråket. Läsande och skrivande sker 

aldrig i ett vakuum, utan att det är platsen, det sociala och kulturella sammanhanget, 

som har betydelse för barns tidiga läsande och skrivande och hur det kommer att 

utvecklas (Fast 2008, s. 7). Barnen övar i dessa sammanhang upp en förmåga att skilja 

ut bilder och symboler och har därmed, erövrat en identitet som läsare anser Fast 

(2008). I barns tidiga läs- och skrivförmåga är det vidgade textbegreppet en inkörsport 

för barnets väg in i skriftspråket. En annan viktig inkörsport är språkets betydelse och 

av språkstimulans. 

 

2.4 Språkets betydelse 
Språket och att kunna sätta ord på saker och ting anses av Lindö (2009) vara hemmets, 

förskolans och skolans viktigaste uppgift att stimulera. Eftersom barns tidiga läs- och 

skrivförmåga kan visa sig på olika vis är en inkörsport till att utveckla läs- och 

skrivförmågan hos små barn att erbjuda dem språkstimulans. Att utveckla och stimulera 

ett barns språk kan göras genom att de vuxna lyssnar, kommenterar, frågar och 

förklarar, i ett så kallat språkande samspel eller dialog tillsammans med barnet (Lindö 

2009, s. 253 f.). Språket och barns tidiga läs- och skrivförmåga utvecklas och påverkas 

därmed av att de vuxna i barnens närhet samtalar och läser högt för barnen och även det 

lilla barnet anses kunna delta i samtal om erfarenheter som det har gjort med hjälp av 

litteratur (Lindö 2009, s. 272).  

 

2.5 Problemformulering 
Utmaningen för barnbiblioteken ligger i att urskilja och formulera sina funktioner i 

förhållande till andra institutioner i lokalsamhället. Innebörden i detta blir att om 

barnbiblioteken ska fortsätta arbeta läsfrämjande och samarbeta med andra institutioner 

behövs kunskap. Kunskap om hur andra professioner ser på både barnbibliotekens 

funktion och samverkansroll, för deras verksamheter (Rydsjö et.al, 2010; Sandin 2011).  

 

Genom att förskolelärare reflekterar över barns tidiga läs- och skrivförmåga i 

förhållande till biblioteket som samverkanspartner, möjliggörs nya kunskaper hos 

barnbiblioteken. Kunskaper som kan tydliggöra barnbibliotekens funktion. Studien 

utgår ifrån ovanstående problemområden och ämnar undersöka förskolelärares tankar 

och syn på barnbibliotekens funktion, med utgångspunkt i sin förskolas verksamhet. 
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2.6 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka förskolelärares tankar om barnbibliotekens funktion 

som samverkanspartner i förskolans arbete med barns tidiga läs- och skrivförmåga. 

Undersökningen utgår ifrån följande frågeställningar: 

 

 Hur tänker förskolelärarna på barnbibliotekens funktion utifrån den egna 

yrkesrollen och den egna verksamheten? 

 Vilka tankar har förskolelärarna om sin samverkan mellan förskolan och 

barnbiblioteken för att främja barns tidiga läs- och skrivförmåga? 

 

2.7 Avgränsning 

Jag kommer att avgränsa mig till att endast studera förskolelärares tankar om deras 

användande av barnbibliotekens funktion, i ämnet barns tidiga läs- och skrivförmåga. 

Jag kommer inte att göra en jämförande studie mellan förskolelärare och bibliotekariers 

syn och tankar i ämnet, undersökningen tar heller inte upp förskolebarnens eller deras 

familjers tankar om bibliotekets funktion. Jag kommer inte heller att göra några 

jämförelser mellan biblioteken i studien eller med andra bibliotek om vilka funktioner 

de kan tänkas ha hos förskolelärarna utan jag kommer främst att fokusera på den 

nuvarande situationen i studien. Fokus i studien är att undersöka hur förskolelärare 

använder och samverkar med barnbiblioteksverksamheten samt hur de arbetar med 

barns tidiga läs- och skrivförmåga i verksamheten. 

 

2.8 Definitioner av begrepp 
Dessa olika begrepp kan ses som centrala i uppsatsen de kan kopplas till vilket 

perspektiv förskolelärarna lägger i sin syn på barnen och hur förskolelärarna använder 

sina arbetsmetoder i verksamheten samt hur de planerar och möjliggör för barnet att 

dels få vara delaktig och dels ges möjlighet att få gå göra egna val. 

 

Literacy eller litteracitet: är ett överordnat begrepp som kan relateras till läsande och 

skrivande (Björklund, 2008). Innebörden i begreppet betonar de sociala och kulturella 

aspekterna av läsning och skrivning. Begreppet inkluderar språk och kommunikation 

och förutom läs- och skrivaktiviteter, berättande, symboler och bilder. Litteracitet går att 

se bland små barn långt innan formell undervisning sker. NE [2013-05-10] . 

 

Min syn på barns läs- och skrivförmåga: i denna studie använder jag främst begreppet 

förmåga. Begreppet barns tidiga läs- och skrivutveckling nämns inte, om inte någon 

annan forskare tar upp detta begrepp. Jag utgår ifrån Beth Junckers (2010) syn på barn 

som en being eller en becoming. Att begreppet förmåga används istället för utveckling, 

beror på att jag utgår ifrån en syn på barnet som en being – en individ som är här och 

nu. Begreppet utveckling kan istället uppfattas som en syn på barnet som en becoming 

och att läsa och skriva enbart är något som - barnet en dag kommer att kunna (Juncker i 

Rydsjö et.al 2010, s. 246).  

 

Barnperspektiv: är ett mångtydigt begrepp. Barbro Johansson (2010) definierar 

begreppet barnperspektiv som, “barnperspektiv innebär att se något från ett barns 

synvinkel” (Johansson i Rydsjö et.al 2010 s. 24).  

 

Empowerment: kan förklaras som; egenmakt, delaktighet, bemyndigande och 

egenkontroll över sitt liv. Det beskrivs som en process där individen ges möjlighet till 

inflytande över sitt liv (Johansson i Rydsjö et al 2010 s. 26). Den minsta gemensamma 
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nämnaren mellan barnperspektiv och empowerment är den vuxnes sätt att se på barn 

och barns förmåga, därmed ett synsätt som vuxen att se på barn som en being eller 

becoming (se förklaring här ovan i; Min syn på barns läs- och skrivförmåga). 

 

2.9 Disposition 
I Inledning och Bakgrund presenteras ämnet och varför intresset väcktes för att 

undersöka detta ämne. 

 

I Litteraturgenomgången görs en genomgång av relevant forskningslitteratur för 

ämnesvalet, om forskningsområden som kan kopplas till barns tidiga läs- och 

skrivförmåga, barnperspektivet och om barnbibliotekens arbetsmetoder.  

 

Avsnittet Teoretisk utgångspunkt tar upp den teoretiska modell som kommer att 

användas som analysmodell. (Se analys). 

 

Metodavsnittet beskriver hur urval och genomförande av undersökningen gått till samt 

olika överväganden diskuteras i metoddiskussionen. 

 

Resultatdelen beskriver resultaten av intervjuundersökningen och tillvägagångssättet för 

analysen. 

 

I Analysen, som fått delrubriker som; Huvudteman ur intervjuerna och Jämförelse av 

förskolelärarnas yrkeserfarenheter, analyseras resultatet av datainsamlingen i tre olika 

steg. Analysavsnittet bygger på matriser som dels kopplats till utvalda huvudteman ifrån 

respondenternas svar och dels till en jämförelse av förskolelärarnas yrkeserfarenhet och 

hur de ser på barnbibliotekens funktion. Analysmodellen i denna studie bygger på 

Harryssons och Joelssons (2006) modell och använder deras fyra kategorier för att 

beskriva förskolelärarnas tankar. Modellen används i studien främst för att tydliggöra 

barnbibliotekens funktioner, i barns tidiga läs- och skrivförmåga, utifrån förskolelärares 

tankar om hur de använder biblioteket. 

 

Slutsatser dras utifrån de inledande frågeställningarna och utifrån analyskapitlet. 

 

I Diskussionsdelen förs bland annat en diskussion om slutsatserna, litteraturvalet som 

gjorts och min roll som forskare den avslutas med Förslag om vidare forskning. 

Uppsatens avslutas med en kort sammanfattning av studien. 
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3 Litteraturgenomgång 
I detta avsnitt kommer jag att ta upp den forskningslitteratur som har använts under 

studien. Litteraturen är relevant för att få inblick i barnbibliotekens arbetsmetoder, 

bokens och högläsningens påverkan i barns tidiga läs och skrivförmåga. Barns tidiga 

läs- och skrivförmåga är ett oerhört brett område och de områden som tas upp här 

nedan, kan kopplas till hur förskolan arbetar med barnen. 

 

3.1 Barnbibliotekens arbetsmetoder 
Barnbiblioteken är en del av folkbiblioteket. Folkbiblioteket vänder sig till alla 

medborgare i samhället och folkbibliotekets grundidé, är att ge tillgång till information, 

kulturupplevelser, stimulera läslusten och ge tillgång till kunskap (Rydsjö & Elf, 2007 s. 

24). Barnbibliotekens lokaler anpassar sig ofta till sina användare genom sin möblering, 

skyltning och att media anskaffas, för att både motsvara barnens läsförmåga och 

intressen. Rydsjö och Elf (2007) påpekar att eftersom alla barn har olika förutsättningar, 

kan barnbibliotekariens kompetens vara betydelsefull för barnet. Både i att föreslå en 

bra berättelse men även att visa på mångfalden av olika berättelser, som finns på ett 

bibliotek (Rydsjö och Elf 2007, s. 24-25). 

 

Direkta och indirekta metoder används i barnbibliotekens läsfrämjande arbete, som 

arbetsmetoder (Rydsjö och Elf, 2007). Direkta metoder är till exempel sago- och 

sångstunder samt boklek, för barn i förskola och skola. Indirekta metoder är urval, 

inköp och exponering av bland annat böcker men även annan media som film och 

tidskrifter (Sandin, 2011). I barnbibliotekens arbetsuppgifter ingår även 

programverksamhet och samarbete med andra i lokalsamhället som med BVC, förskola 

och skola (Rydsjö och Elf, 2007). 

 

3.2 Barnperspektivet och empowerment 
Det finns olika perspektiv som vuxen att se på barn och deras liv. Begreppet 

barnperspektiv beskrivs som mångtydigt och i barndomsforskningen skiljer de mellan 

barns perspektiv och barnperspektiv, beroende på vem som formulerar perspektivet. I 

ett barnperspektiv försöker de vuxna förstå barns perspektiv och barnets plats i 

samhället (Halldén 2003, s. 13). Vårt förändrade synsätt på vad barn och barndom 

innebär idag, påverkar även de förhållningssätt vi har mot barn. Bara barn kan inta ett 

barns perspektiv och den vuxne betraktar alltid barn ur ett vuxenperspektiv, anser 

Johansson (2010). Ur ett svenskt samhällsperspektiv, så har barn troligtvis aldrig haft så 

mycket uppmärksamhet, som i dagens samhälle. Vuxenvärlden strävar oftast efter att 

kunna sätta sig in i ett barnperspektiv (Johansson i Rydsjö et.al 2010, s. 23). 

 

Begreppet empowerment kan förklaras som; egenmakt, delaktighet, bemyndigande och 

egenkontroll samt som en process där individen ges möjlighet till inflytande över sitt liv 

(Johansson i Rydsjö et al 2010, s. 26). Ur denna synvinkel kan barns egenmakt ses som 

beroende av bibliotekens resurser, resurser som ger individen tillgänglighet via 

bibliotekets öppettider, avståndet till biblioteket och så vidare. Genom att biblioteken 

till exempel finns på gång- eller cykelavstånd för barn och att barnet dessutom har ett 

fungerande lånekort, vet hur man gör när man lånar och att det finns intressant urval av 

böcker samt att böckerna även är lätta att hitta på biblioteket är faktorer som kan bidra 

till ett barns empowerment. Dessutom att personalen på biblioteket är tillgänglig och 

kan ge tips samt inspiration. Även att biblioteksmiljön inbjuder till läsupplevelser är 

ytterligare faktorer som kan inverka på hur mycket egenmakt ett barn har eller upplever 
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sig ha. Barnets handlingar för sin egenmakt kan utföras endast för att det finns ett 

nätverk av andra möjliggörande vuxna aktörer (Rydsjö et. al 2010, s. 28). 

 

3.3 Barns tidiga läs- och skrivförmåga och emergent literacy teorin 
Barns tidiga läs- och skrivförmåga är ett brett begrepp som ingår i literacy och som 

enligt Björklund (2008) innebär ett vidgat läs- och skrivbegrepp, även benämnt som 

litteracitet. I detta ingår talat språk, berättande, bilder, gester, ritande och sång. 

Begreppen kan även knytas till någon form av skrifthandling. Läsande och skrivande är 

inte de enda sätten att skaffa sig kunskap om eller förstå världen på, utan flera olika 

sorters texter, symboler, bilder och kombinationer av dessa förmedlar budskapen och 

dessa ingår i barns förmåga att erövra ”konsten att läsa och skriva” (Björklund, 2008). 

Alla nedanstående områden som lek, högläsning, bokens roll, sång, rim och ramsor 

samt vuxenrollen anses påverka barns tidiga läs-och skrivförmåga. 

 

Emergent literacy eller barns tidiga läs- och skrivförmåga, kan förklaras som barns 

utforskning av skriftspråket långt innan skolåldern (Clay 1991, s. 10). Det går att 

urskilja två föreställningar om läs- och skrivförmåga; reading readiness och emergent 

literacy. Reading readiness tas upp inte upp mer i denna studie (Fast, 2008). Marie Clay 

(1991) var en av dem som utvecklade emergent literacy teorin. Clay ansåg att barns läs- 

och skrivkunnighet börjar tidigt, att inlärningen sker gradvis och att detta kännetecknas 

av ett samspel med andra människor (Clay 1991, s. 44). Dessutom ses barnets 

uppväxtmiljö som en betydelsefull väg in i skriftspråket och själva läsandet behöver inte 

vara förknippat med böcker, utan detta kan ske i andra sammanhang till exempel via 

symboler på skyltar, reklam, tv, dator och så vidare (Fast 2008, s. 38).  

 

3.4 Lekens, bokens och högläsningens betydelse för språkstimulansen 
Som inkörsportar till barns tidiga läs- och skrivförmåga och för att stimulera språket 

finns det olika material och metoder som kan användas bland annat lek, böcker och 

högläsning anses ha betydelse i dessa sammanhang. Barnlitteratur i form av 

bilderböcker och sagor, ger ofta barnen en fortsatt lust att gestalta genom till exempel 

lek. Att välja berättelser som fängslar barnen, inspirerar till samtal och utmanar dem 

med frågor där kan biblioteken oftast vara till mycket god hjälp (Lindö 2009, ss. 151- 

170). Även att den pedagogiska miljön på förskolan stimulerar till språkliga möten och 

det språkliga materialet som används. Med språkligt material menas till exempel att 

använda sig av handdockor, sagolådor, flanosagor4 och annat konkret material, som 

barnen så småningom kan använda sig av själva när de utforskar språket (Lindö, 2009). 

 

Barn som växer upp i en språkstimulerande miljö, där bland annat berättande och 

högläsning ingår utvecklar sin literacyförmåga (Lindö 2009, s 66). Detta för att 

högläsning anses ge språkstimulans och det är viktigt att små barn tidigt får en 

språkmiljö som stimulerar dem. Vuxnas roll i sammanhanget blir att tillhandahålla 

miljön, utmana, samtala och föra dialog med barnet. Att få utveckla språkförmågan har i 

längden betydelse för barns utveckling, för deras identitetsskapande och för barnets 

sociala kompetens (Lindö, 2009). 

 

                                                 
4 Flanosagor är ett material som ofta används i förskolans verksamhet. Det kan beskrivas som figurer som 

kan sammankopplas till en saga/berättelse. Figurerna går att fästa på en filttavla och används 

tillsammans med barnen för att visualisera berättelsen och tyddliggöra begrepp för barnet 

(Författarens förklaring). 
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Hagtvet (1993), nämner att fördelar med lek är att barnet kan prova på något de ännu 

inte kan behärska inom ramen för lek. Lek anses stimulera barns språkliga medvetenhet 

och för att kunna läsa och skriva efter den alfabetiska principen (Hagtvet 1993, s. 27-

28). Huvudprincipen i att ge språkstimulans är att barnen aldrig ska känna sig pressade, 

de ska helst erbjudas skriftspråk på sina egna villkor och vikten av att de vuxna visar 

entusiasm och uppmuntrar barnet att lekskriva och lekläsa5, på så vis ökar barnets 

intresse och motivationen för språket (Hagtvet 1993, s. 217). Dessutom ingår 

fonologiska aktiviteter i språkstimulans vilket innebär att medvetandegöra ljud och 

uttal. Detta kan göras genom språklekar, rim och ramsor och räknelekar men även vid 

matstunder, vid på- och avklädning samt vid utelek, nämner Hagtvet (1993). 

 

Bokens roll i förskolan, är att den fungerar som ett redskap för läsning och för 

interaktion med andra. Boken ger även upplevelser och när barnen lyssnar vid 

högläsningen läggs olika känsloyttringar och utvikningar till, som barnen kan ta med sig 

i sitt eget berättande och läsande (Björklund, i Rydsjö et.al 2010 s 63). Böcker och 

högläsning har en viktig plats i förskolor och många förskolor samarbetar med ett 

närliggande bibliotek. Högläsning ger barn en betydelsefull ingång till läsandet anser 

Björklund (2008) samt att de flesta barn visar tidigt ett intresse för böcker. I förskolan är 

det därför viktigt att böckerna finns tillgängliga för barnen, då boken fyller flera 

funktioner i barnens litteracitet menar Björklund (2010). 

 

Charlotte Selinus (2008) har i sin magisteruppsats, “De ska lära sig leva”: en studie av 

några barnbibliotekariers litteratursyn och deras samarbete med förskolan”, fokus på 

att barn påverkas av vuxna i valet av litteratur. Uppsatsen vill förmedla till 

förskolepersonal varför det är viktigt att samarbeta med bibliotekarierna i valet av 

barnlitteratur. Barnbibliotekarierna vet vilka böcker som har köpts in till biblioteket och 

kan upplysa förskolelärarna om dessa böcker. Selinus (2008) nämner även att det finns 

många förmedlare av litteratur till barnen som föräldrar, förskolelärare och 

bibliotekarier, som bestämmer vilka böcker barnen ska ha att titta i och läsa i. Det är 

därför ofta de vuxna som styr utbudet och därmed vilka böcker barnen känner till 

(Selinus 2008 s. 16). 

 

Även Maria Simonsson (2004) har i sin avhandling, ”Bilderboken i förskolan: en 

utgångspunkt för samspel”, uppmärksammat att barnlitteratur används på förskolan i 

flera olika ändamål. Bland annat för att främja barns språkutveckling, att utveckla barns 

fantasi, föra diskussioner och för en stunds vila eller underhållning. Förskolelärarna 

anser att bilderboken är viktig för barnen och att boken fortfarande har en given plats 

inom förskolan och barnkulturen. Barnen förs därmed in i en kulturgemenskap, genom 

att ta del av böcker som benämns som klassiker och på så vis förmedlas kulturarvet 

vidare till barnen. Simonsson (2004) har även studerat att barn efter de vuxnas 

högläsningsstunder själva ”låtsasläste” för varandra och hittade på lekar som tog sin 

utgångspunkt i det som hade lästs. Högläsning kan därmed bidra till att barn socialiseras 

till läsare, anser Simonsson (2004). 

 

                                                 
5
 Lekskriva eller lekläsa benämns även som låtsas-skrivning och läsning. Vilket innebär att barn på låtsas 

skriver eller leker att de skriver som de vuxna. De skriver streck eller vågor som ska likna flytande skrift 

eller skriver bokstäver utan inbördes betydelse (Hagtvet 1993).
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3.5 Sång, rim och ramsor och de vuxnas roll 
Andra metoder som används för att främja barns tidiga läs- och skrivförmåga är, sång, 

rim och ramsor som alla har koppling till skrift. Sången är genom sin framställning 

verbal och ingår i en social samvaro, vilket utgör grunden för litteracitet. Rim och 

ramsor kan bidra till att barnen får erfarenhet av att urskilja olika ljud som text är 

uppbyggd av beskriver Björklund (2008). De vuxna menar Hagtvet (1993) har en roll 

som förmedlare och nämner att samtalsdialog mellan barn och vuxna är viktigt samt att 

de vuxnas roll är även att inspirera barnen att till exempel berätta berättelser. 

Berättandet kan ske muntligt och med hjälp av bilder eller föremål som hör till en viss 

saga. Föremålen hjälper dessutom barnen att hålla en röd tråd i berättelsen och kan 

liksom bokens bilder fungera som både inspiration och stöd (Björklund 2008). 
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4 Teoretisk utgångspunkt 
Utifrån den teoretiska utgångspunkten kommer sedan resultaten att analyseras. 

Utgångspunkten är Harrysson och Joelssons (2006) modell. 

 

4.1 Elin Harrysson och Evelina Joelssons modell  
Elin Harrysson och Evelina Joelsson (2006, s.72), gjorde om Anderssons och Skot 

Hansens (1994, s 18) klassiska modell i sin magisteruppsats, för att kunna visa fram 

folkbibliotekets funktioner för barn. Ursprungsmodellen som Harrysson och Joelsson 

baserar sin modell på visar folkbibliotekets roller och funktioner i det lokala samhället 

och ursprungsmodellen beskriver folkbiblioteket utifrån fyra perspektiv; som ett 

kulturcentrum, som ett kunskapscentrum, som ett informationscentrum och som ett 

socialt centrum. Denna modell kan användas vid analys för att beskriva hur olika 

användare använder sig utav biblioteket (Rydsjö & Elf, 2007, s. 40). Harrysson och 

Joelsson (2006) applicerar sin modell på barn som användargrupp, både ur ett användar- 

och biblioteksperspektiv (Rydsjö & Elf 2007, s. 41). De använder i sin modell de fyra 

perspektiven på biblioteket som; kulturcentrum- att låna, socialt centrum- att vistas, 

informationscentrum- att fråga och hitta, kunskapscentrum -att lära, och i mitten 

delaktighet för användaren i samhället. Jag har inspirerats att använda Harryssons och 

Joelssons (2006) modell, genom att applicera den på hur förskolelärarna som 

användargrupp ser på barnbibliotekens funktion i barns tidiga läs- och skrivförmåga. 

 

4.2 Tillämpning av teoretisk utgångspunkt, sammanfattning 
Den teoretiska utgångspunkten beskriver hur barnbibliotekens funktionsområden kan 

lyftas fram, utifrån ett användarperspektiv. Modellen används i analysen för att lyfta 

fram barnbibliotekens funktion och samverkansroll i förskolans verksamhet, utifrån 

förskolelärarnas tankar i resultaten. I analysen visar modellen hur förskolelärare som 

användargrupp kan se på barnbibliotekens funktion och samverkanspartner, utifrån 

förskolans arbete med barns tidiga läs- och skrivförmåga.  

 

I min modell använder jag kategorierna; - att lära, - att vistas, - att fråga och hitta samt- 

att låna. Kategorierna är baserade på Harryssons och Joelssons modell (2006). 

Utgångspunkten med min, är att tydliggöra förskolelärarnas tankar om barnbibliotekens 

funktion och samverkansroll, i barns tidiga läs- och skrivförmåga. Modellen ämnar inte 

visa vilken roll dessa funktioner kan ha för biblioteksverksamheten för övrigt eller för 

förskolebarnen som användargrupp. Modellen ämnar inte heller lyfta fram de aspekter i 

barnbibliotekens funktion som kan erbjuda barn och vuxna delaktighet eller 

empowerment som individer. Analysen komplicerades av att kategorierna i modellen 

fungerar i ett nära samspel med varandra och begreppen kan ibland därför vara svåra att 

urskilja till vilket område de tillhör. Därmed har jag valt bort att i min modell visa hur 

områden flyter in i varandra, vilket ursprungsmodellerna tydligt visar därför läggs inte 

heller så stort fokus på områden som delaktighet och empowerment i analysen. 
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5 Metod 

I detta avsnitt redogörs för de metodval som gjorts i studien. Urvalet och 

tillvägagångssätt presenteras samt den analysmetod som har valts. Under varje rubrik 

förs även en diskussion kring hur metodvalen kan ha påverkat studien och dess resultat. 

 

5.1 Val av metod 
För att undersöka förskolelärarnas resonemang och tankar om barnbibliotekens funktion 

och samverkan, valdes kvalitativa samtalsintervjuer som metodval. Metodvalet passade 

syftet med studien, att få fram förskolelärarnas syn på barns tidiga läs- och skrivförmåga 

och bibliotekens funktion i deras samverkan. Att kvalitativ forskningsintervju valdes var 

för att metoden försöker förstå världen utifrån undersökningspersonens synvinkel och 

metoden försöker även utveckla en mening ur intervjupersonernas erfarenheter, som den 

var före de vetenskapliga förklaringarna. Genom att försöka fånga intervjupersonens 

tankar och samtidigt lära sig något av intervjusamtalet menar Kvale och Brinkmann 

(2009) att det sker ett utbyte av åsikter utifrån ett samtal om ett ömsesidigt tema (s.17-

18). Esaiasson, Giljam, Oscarsson och Wägnerud (2012) nämner att kvalitativa 

intervjuer är en undersökningsmetod som kan ge oväntade svar samt dessutom kan ge 

en uppföljning på svaren, genom följdfrågor (s. 251). 

 

Att enkäter inte valdes, för att nå ett större antal förskolelärare, beror på att jag då inte 

kunde uppnå det jag ämnar undersöka, nämligen förskolelärares tankar och resonemang 

om barnbibliotekens funktion och samverkan.  

 

5.2 Urval 
Urvalet av intervjupersoner styrdes av ett kriterium, aktiv förskolelärare, med aktiv 

förskolelärare menas i denna undersökning att de som blir intervjuade vid 

intervjutillfället både ska vara färdigutbildade förskolelärare och ska arbeta som 

förskolelärare. Fem stycken samtalsintervjuer skedde totalt, under april månad 2013. 

Tidsgränsen för varje intervju var 30-40 minuter. 

 

Representanterna för gruppen förskolelärare är alla kvinnor, vilket delvis berodde på 

kriteriet aktiv förskolelärare, samt att det inte fanns några manliga förskolelärare på 

dessa förskolor. Urvalet gör att på så vis blir detta en homogen grupp. Eftersom 

förskoleläraryrket är ett kvinnodominerat yrke, kan respondenterna anses som vanliga 

att representera sin yrkesprofession. Intervjuerna skedde i ett rum på förskolorna samt 

de spelades in med diktafon, för att användas vid transkriberingen av intervjun. 

 

Jag intervjuade på tre olika förskolor, på fem olika avdelningar inom samma kommun. 

Att intervjua på olika förskolor och avdelningar var för att få en viss spridning på 

svaren. Varje intervjutillfälle inleddes med att fråga om tillstånd om att få spela in 

intervjun med diktafon, samtycke gavs.  

 

I början av urvalsprocessen frågade jag personligen på en förskoleavdelning, om någon 

förskolelärare kunde tänka sig att intervjuas. Ett snöbollsurval inträffade, som innebar 

att förskolepersonal visste om någon annan förskolelärare och som jag sedan tog vidare 

kontakt med (Esaiasson et.al 2009, s.189). När jag sedan visste vem som skulle 

intervjuas, skickades bakgrund och intervjuguiden ut via e-post en dag i förväg. Vid 

förfrågningar om att bli intervjuad, påpekades att medverkan var frivillig och 

garanterade anonymitet i uppsatsen. Jag påpekade att det var ett examensarbete och 

berättade kort om syftet med studien. 
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Förskolorna skilde sig i åt, genom att de var olika stora avdelningsmässigt, samt vad 

miljön runt omkring förskolan kunde erbjuda verksamheten. De hade även olika tillgång 

till ett bibliotek. Förskola ett, ligger i stadsmiljö med nära tillgång till ett stort 

barnbibliotek men som de inte utnyttjade. Förskola två, låg en bit ifrån folkbiblioteket 

men ändå på gångavstånd, nackdel var att de var tvungna att korsa en starkt trafikerad 

väg med barngruppen. Förskola tre, låg i en grundskola och hade daglig tillgång till ett 

integrerat skol- och folkbibliotek, däremot är biblioteket bara bemannat med 

bibliotekarie två gånger i veckan.  
 

5.3 Genomförande 
Undersökningen har haft Vetenskapsrådets forskningsetiska principer i åtanke (1990). 

Både vid en första kontakt med tänkt respondent och vid intervjutillfället har jag oavsett 

om den skedde personligen eller via e-post, informerat denne utifrån de forskningsetiska 

principerna. Dessa principer består av fyra allmänna huvudkrav som; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Respondenten informerades om att de när som helst kunde avbryta intervjun och att de 

var anonyma i både intervjun och i uppsatsen. Med informationskravet menas att 

forskaren ska informera om forskningsstudiens syfte. Deltagare i undersökningen ska 

vara medvetna om vad deras uppgift och villkor är i studien. Med hjälp av 

samtyckeskravet har undersökningsdeltagaren rätt att bestämma över sin medverkan i 

studien, hur länge och på vilka villkor de deltar (Kvale & Brinkmann 2009, s 87). Enligt 

konfidentialitetskravet ska deltagarna ges möjlighet till största möjliga konfidentialitet 

om denne inte önskar att vara offentlig. Annars är syftet att skydda intervjupersonernas 

integritet samt att deras medverkan enbart användas för det ändamål som ställts och i 

denna studie är syftet att undersöka förskolelärares tankar i specifika ämnen samt 

ändamålet är ett examensarbete inom ämnesområdet biblioteks- och 

informationsvetenskap (Kvale & Brinkmann 2009, s. 89). När de frågeteman som fanns 

i intervjuguiden ställts färdigt och med eventuella följdfrågor gavs ordet till 

respondenten för vidare kommentarer innan intervjun avslutades. Intervjuguiden 

användes främst som ett samtalsstöd vid intervjutillfällena, den var försedd med 

följdfrågor men frågorna styrde inte samtalet, utan var mer ett stöd för att inte tappa bort 

riktningen och ämnet (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 147). I intervjuguiden återupprepas 

några frågor, fast med olika formuleringar, upprepningen störde inte intervjun utan gav 

utförligare svar. 

 

Respondenternas anonymitet i examensarbetet garanteras genom fingerade namn. De 

fingerade namnen används i resultat och analys, i bokstavsordningen A- E. Intervjuerna 

transkriberades efter intervjutillfällena. Under transkriberingen utelämnas små ord som 

inte bär någon mening för analys som hm, mmm eller för resultatet av undersökningen. 

Transkriberingen var en knepig och tidsödande procedur. Samtidigt möjliggjorde 

transkriberingen att bli välbekant med datamaterialet, genom att lyssna igenom 

intervjuerna flera gånger och samtidigt skriva ner resultatet. Vid utskriften av 

transkriberingarna har språket redigerats något ifrån intervjuerna som innehåller 

talspråk till ett skriftspråk. Detta för att försöka tydliggöra innebörden i det som 

respondenten säger. Därför kan innebörden i utskrifterna tolkas annorlunda av en person 

som inte hört nyanserna i respondentens talspråk vid intervjun. Detta har försökts undgå 

genom att placera in citat i ett sammanhang (Kvale & Brinkmann, 2009). 
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5.4 Reliabilitet och validitet 
Urvalet har gjorde så att gruppen blev en homogen grupp. På grund av metodvalet 

kvalitativa samtalsintervjuer, erhölls mycket material och syftet med intervjuerna var att 

få respondenternas tankar utifrån deras erfarenheter. Jag anser därför att genom att 

skönja ett mönster i förskollärarnas svar, anse att resultaten går att generalisera på en 

större mängd förskollärare. Både gällande bibliotekens funktion i förskolelärares 

verksamhet och vid samverkan samt gällande barnbibliotekens funktion, i barns tidiga 

läs- och skrivförmåga. Även transkriberingarnas utformning kan ha påverkat min 

tolkning av resultaten i analysen. Jag anser att eftersom jag ensam har transkriberat allt 

material, att jag är väl förtrogen med materialet och tolkningen av materialet. Jag anser 

mig undersöka det jag påstår mig att undersöka i syftet med arbetet, det vill säga 

förskolelärares personliga tankar om bibliotekens funktion och samverkansroll i barns 

tidiga läs-och skrivförmåga.  

 

5.5 Metoddiskussion 
Vid urvalprocessen hade jag innan första intervjutillfället gjort en provintervju, dels för 

att testa upplägget av temafrågor i intervjuguiden och dels för att få en chans att se hur 

formuleringarna tolkades. Provintervjun gjorde att jag kände mig van vid både hur 

diktafonen skulle användas samt hur frågorna och samtalet kunde komma att tolkas. 

Nackdel med att skicka ut intervjuguiden en dag i förväg kan ha varit att respondenterna 

eventuellt inte svarade spontant och därmed finns risken att de tillrättalade sina svar. 

Även intervjuguidens utformning utifrån de teman som tas upp, kan ha upplevts att ha 

varit vägledande för respondenten i intervjusvaren. Fördelarna med att förskolelärarna 

ändå fick tid för eftertanke, var att de hann reflektera över hur de gör i sin verksamhet 

samt över vilken funktion barnbiblioteken kan tänkas ha, i barns tidiga läs- och 

skrivförmåga. Alla respondenterna angav att de hade tagit sig tid att reflektera, i ett 

ämne som genomsyrar deras verksamhet men som de själva ofta tar för givet. Deras 

eftertänksamhet gav tillgång till ett rikt material med olika synvinklar på förskolans 

verksamhet, som jag själv inte var så insatt i. 

 

Mitt fokus i studien och i intervjuerna var ifrån början emergent literacy teorin och vad 

den hade för roll i förskolan och inte så mycket om bibliotekens funktion, som istället 

blev utgångspunkten under intervjuernas gång. Kanske respondenterna påverkades att 

prata mer om biblioteket på grund av att de hade blivit informerade om att jag gick 

Biblioteks- och informationsvetenskapsprogrammet. 

 

I min forskarroll har jag reflekterat över att det finns en viss risk att min förförståelse 

kan ha påverkar tolkningen av intervjun, jag har även reflekterat över om jag som 

blivande bibliotekarie och som har ett visst intresse att få tydliggöra barnbibliotekens 

funktion om jag tolkat in för mycket av det som uttrycks i intervjuerna, för att göra det 

relevant för min undersökning. Esaiasson et.al (2012) nämner att i intervjusituationer 

försöka vara så objektiv som möjligt. Min upplevelse är att det inte är alltid så lätt att 

vara objektiv eller neutral vid en samtalsintervju, vilket kan påverka en snedvridning 

vid tolkning av data. Jag menar med detta att det i en intervjusituation kan uppstå 

situationer där det kan vara svårt att inte ge respondenten någon form av respons. Jag 

upplevde att det under intervjuerna fanns en viss förväntan vid ett samtal att det ska ske 

någon form av respons, som en nick, ett skratt en bekräftelse som i sin tur kan komma 

att påverka objektiviteten av datan och sedan vid dess tolkning. Samtidigt  var jag i min 

forskarroll öppen för de tankar och den kunskap förskolelärarana kunde bidra med 
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under intervjuerna samt de deltog frivilligt och jag har i min forskrroll tagit hänsyn till 

de moraliska och etiska frågor som kan uppstå vid genomförandet av intervjuer. 

 

5.6 Analysmetod 
Som analysmetod valdes att försöka hitta teman/kategorier ur resultaten för att på så vis 

kunna skönja mönster. Meningskodning, benämns vara den vanligaste formen av data 

analys och som innebär att koda eller kategorisera intervjuuttalanden (Kvale & 

Brinkmann 2009, s. 215-217). 

 
5.6.1 Presentation av tolkningsmatrisen 

Först lästes varje intervju översiktlig igenom, för att som Denscombe (2009) beskriver 

att skaffa sig förtrogenhet med datan och därmed få en plattform för kodning och 

kategorisering av intervjusvaren (s. 372). De mest återkommande teman i varje intervju 

skrevs ner i en matris (Se figur: 1). Dessa begrepp används som nyckelord. Sedan 

jämfördes intervjuerna sinsemellan, för att hitta gemensamma mönster och teman i 

intervjusvaren (Denscombe 2009, s. 373). Det fanns även vissa intervjusvar som skiljde 

sig åt men som ändå kunde kopplas samman med ett tema. De återkommande 

nyckelbegreppen kopplas sedan ihop med teoretisk utgångspunkt som är den valda 

analysmodellen, för analysen av resultatet. 

 

Analysresultatet växte fram utifrån en matris. Matrisen kan liknas vid en sorts mall som 

görs för att få en viss överskådlighet av datamaterialet. Genom att koda och kategorisera 

respondenterna med varsin bokstav ifrån A-D, kunde kodningen tillsammans med 

kategorisering av datamaterialet, visa de mest återkommande grupperingarna som 

framkom under analysen. Olika huvudteman framkom efter hand och delades in i över- 

och underkategorier av teman, på så  viskunde sammankopplingar identifieras och ett 

mönster ses i de olika intervjusvaren. Genom att jämföra intervjuerna sinsemellan 

identifierades generella mönster och teman i intervjusvaren (Denscombe 2009, s. 374). 

 

Matrisen visar på ett urval av det insamlade materialet och de ger även en beskrivning 

av de centrala delar som framkommer i resultatdelen (Denscombe 2009, s. 386-387). 

Matrisen bygger på en kartläggningsmetod av datamaterial, som gjorts för att kunna 

göra min presentation av analysen mer tillgänglig och strukturerad (Esiasson et.al 2012, 

s. 272). Jag inspirerades att göra en matris av Denscombe (2009) och av Esiasson et.al 

(2012). De främsta anledningarna var att tydliggöra datamaterialet dels för mig själv 

som författare, då ämnena som studerats hakar in i varandra och dels för att tydliggöra 

för läsare, de svarsteman som återkom oftast i intervjuerna. Matrisen gjorde även att 

mönster kunde urskiljas tydligare, av det rika materialet som fåtts under 

intervjusamtalen med respondenterna. 

 
5.6.2 Matris med huvudteman ur intervjuerna 

 TEMA 

 

 

RESPONDENT       

SYN PÅ 

METOD 

SYN PÅ 

MATERIAL SOM 

ANVÄNDS 

SYN PÅ 

BARN-

BIBLIOTEKE

TS FUNKTION 

SYN PÅ 

SAMVERKAN 

A     

B     

C     

D     

E     

Figur 1. Matrisen visar huvudteman ur intervjuerna med förskolelärarna. 
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Matrisen kan förklaras som en kategoriserad redovisning av resultaten. Matrisen (se fig. 

1) har konstruerats själv och är uppbyggd efter dels de teman som finns i intervjuguiden 

(Se bilaga 3). Intervjuresultaten kunde efter hand kategoriseras in under dessa rubriker. 

Detta gjordes främst för författarens egen del. Syftet var att bygga upp ett schema för att 

åskådliggöra de begrepp som oftast återkommer inom dessa huvudteman. Detta var steg 

ett i analysen för att tydliggöra resultaten ur de transkriberade intervjusamtalen. 

 

5.7 Analysmodell 
För att fånga barnbibliotekets funktion i förskolelärarnas arbete med barns tidiga läs- 

och skrivförmåga, tar jag hjälp av Harrysson och Joelssons (2006) modell. De baserar 

sin modell på Andersson och Skot Hansens (1994) klassiska modell inom 

biblioteksvetenskap över det lokala bibliotekets profil. Ursprungsmodellen beskrivs som 

en ram för diskussion snarare än en verklighet som kan beskrivas helt exakt, detta då 

funktionerna överlappar varandra. Harrysson och Joelsson (2006) ville med sin 

modifierade modell kunna beskriva folkbibliotekets funktion och dessutom applicera 

modellen på barn som användargrupp. Av bilden nedan framgår hur de fyra 

huvudfunktionerna i Harryssons och Joelssons modell förhåller sig till varandra: 

 

 
Figur 2: Analysmodell applicerbar på barn som användargrupp, både ur ett användar- och biblioteksperspektiv 

(Harrysson & Joelsson, 2006, s 72). 

 

 

Här nedan (Fig.3) visas hur jag kommer att applicera min analysmodell baserad på 

Harryssons och Joelssons modell i en matris. Detta görs för att tydliggöra 

förskolelärarnas syn barnbibliotekens funktion och på deras användning av 

barnbiblioteken. Modellen utgår från resultaten ur intervjuerna och de huvudteman som 

framkom där, dessa visas i Fig. 1. Modellen jag använder har delats in utifrån att visa 

barnbibliotekens funktion – som utgår ifrån den ovannämnda modellens fyra områden 

samt synen på ämnesområden som barns tidiga läs- och skrivförmåga, barnbibliotekens 

funktion, samverkan och barnperspektiv vilka utgår ifrån intervjuguidens temaområden 

(Se bilaga 3). 

 
5.7.1Analysmodell över barnbibliotekens funktion 

         Funktion: 

Syn på: 

Att Låna Att Lära Att Fråga/Hitta Att Vistas 

Barns tidiga läs- 

och skrivförmåga 
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Barnbibliotekens 

funktion 

    

Samverkan     

Barnperspektiv     

Figur. 3: Visar analysmodell över barnbibliotekens funktion utifrån förskolelärarnas syn på deras 

användning av barnbiblioteken. 
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6 Resultat 
Här nedan presenterar jag resultatet av mina undersökningar. Resultatdelen inleds med 

en presentation av respondenterna. Utgångspunkten för intervjuerna är fem 

förskolelärares tankar, om förskolebarnens tidiga läs-och skrivförmåga och vilken 

funktion barnbiblioteken kan ha, i förskolans arbete med detta. Utifrån de teman som 

framkom av datamaterialet presenteras resultaten, som belyses med citat av 

respondenterna. Resultat och analys kommer i ett senare avsnitt diskuteras utifrån 

litteratur ur litteraturgenomgången och den modell som har valts att analysera resultaten 

med. 

 

6.1 Presentation av respondenter 

För att hålla respondenterna anonyma har jag valt att namnge dem som Respondent A, 

B, C, D och E. Detta för att även särskilja dem åt vid analysen. Respondenterna är fem 

kvinnliga förskolelärare, som tillsammans har en lång erfarenhet av barns både tidiga 

läs- och skrivförmåga samt erfarenheter och av samverkan mellan barnbibliotek och 

förskola. 

 

Respondent A: Har arbetat i förskoleverksamhet i 9 år. Hon arbetar på en förskola i 

stadsmiljö, förskolan har två avdelningar. Hon arbetar med barn mellan 3-5 år. 

 

Respondent B: Har arbetat i förskoleverksamhet i 20 år. Hon arbetar på en förskola i en 

mindre tätort, förskolan har fyra avdelningar. Hon arbetar med barn mellan 1-3 år. 

 

Respondent C: Har arbetat i förskoleverksamhet i 37 år. Hon arbetar på en förskola i en 

mindre tätort, förskolan har fyra avdelningar. Hon arbetar med barn mellan 1-3 år. 

 

Respondent D: Har arbetat i förskoleverksamhet i 15 år. Hon arbetar på en förskola i 

landsbygdsmiljö, förskolan har två avdelningar. Hon arbetar med barn mellan 1-3 år. 

 

Respondent E: Har arbetat i förskoleverksamhet i 4 år. Hon arbetar på en förskola i 

landsbygdsmiljö, förskolan har två avdelningar. Hon arbetar med barn mellan 3-5 år. 

 

6.2 Resultat ur intervjuerna  
Avsnittet nedan delas in i rubriker, utifrån de huvudteman och nyckelbegrepp som 

framkom i matrisen. Resultaten tydliggörs med citat av förskolelärarnas tankar om sin 

syn på barns tidiga läs- och skrivförmåga, syn på barnbibliotekens verksamhet, funktion 

och som samverkanspartner, utifrån förskolans arbete med barns tidiga läs- och 

skrivförmåga. Jag har valt att markera ord med fet stil, ord som återkommer ofta hos 

respondenterna och som visar på begrepp som ingår i barns tidiga läs- och 

skrivförmåga. 

 
6.2.1 Barns tidiga läs- och skrivförmåga 

För merparten av förskolelärarna innebär barns tidiga läs- och skrivförmåga bland 

annat att detta är något som börjar tidigt hos barnen och som sker tillsammans med 

andra barn och vuxna. Den vuxne beskrivs att ha en roll att dels uppmuntra, utmana, 

vara positiv, väcka intresse, spinna vidare och haka på när barnet visar sitt intresse. De 

vuxna har dessutom en roll att skapa möjligheter för barnet att stimulera språket. Ett 

återkommande tema under intervjuerna, var att förskolelärarna jobbar mycket mer med 

barns tidiga läs- och skrivförmåga än vad de faktiskt reflekterade över: 
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Respondent B: ...”det står ju inte nå´t i vår läroplan, att vi ska lära barnen läsa och 

skriva...men det gör vi. På småbarn är det att vi stimulerar språket väldigt mycket. Det 

är där man, vi börjar och ja vi läser mycket böcker också…Men jag kan inte säga att 

man tänker när man arbetar att det här gör jag för att de ska lära sig läsa eller 

något…Mycket är socialt samspel, lära sig fungera med varandra…”. Respondent D: 

”Jag tänker fånga barnen när dem visar intresse. Att man passar på när dem är 

intresserade, att vi hakar på. Utmanar dem och spinner vidare, ger dem möjlighet att 

utveckla där dom är just nu alltså...och det brukar va i den här 3-års åldern kan jag säg 

som dom börjar upptäcka bokstäver och bli lite nyfikna”. Respondent D: ”Fast man 

jobbar ju med det hela tiden med rim och ramsor, sånger, uppmärksamma bokstäver och 

försöker väcka intresset för det...men framförallt tycker jag nog att vi försöker haka på 

när dem är där och visar att det är nu dom vill det, det är nu de vill lära sig”. 

 

Barns tidiga läs- och skrivförmåga uttrycks på olika sätt som att låtsas- skriva och läsa 

och det används olika metoder och material för att främja barnens intressen och som 

anses ha betydelse för barns tidiga läs- och skrivförmåga. Respondent B: “Vi ser ju inte 

den förmågan eller tänker att...inte just att de säger att de vill lära sig läsa och skriva och 

så. Mer att de leker att dom, leker att de skriver och läser. Och har man läst en bok 20 

gånger, kan de den utantill och då läser de den för varandra”. De metoder som 

förskolelärarna använder tillsammans med barnen dels som inkörsportar och dels som 

stimulans framkommer i intervjuerna som; lek, högläsning, sång, berättande, drama 

samt att utnyttja närområdets miljö. Respondent E: “ Ja vi tar hjälp av närområdet, vi 

brukar gå på språkjakt då vi letar efter ord, bilder och när vi i andra fall går ut så 

samtalar barnen ofta om att det står till exempel skola eller något annat på skyltar de ser 

i området”. Respondent E: “ Vi använder ordbilder, vi läser sagor, gör egna berättelser, 

samtalar, rim och ramsor, sånger, vi lånar böcker, går till biblioteket, drama/teater, vi 

låter barnen lekskriva både på papper och via datorn och idag finns även iPad”. E, 

uttrycker en syn där böcker inte har lika stort fokus, som hos de andra respondenterna 

utan den nya tekniken börjar skymta fram, som en metod att använda i barns tidiga läs- 

och skrivförmåga. Respondent D berättar att metoderna används för att träna språket 

och att de gärna hakar på det barnet visar intresse för och att de nu jobbar med ett tema 

och på så vis får in många bitar ur läroplanen och att de då gärna går till biblioteket 

tillsammans med barnen för att låna böcker inom temaområdet. Respondent B, C och 

D återkommer ofta till att materialet de använder tillsammans med barnen ska vara 

konkret och tydligt som böcker, flanofigurer ofta är. 

 
6.2.2 Barnbibliotekens funktion 

Funktioner som framkommer ur intervjuerna är att, barnbiblioteken förmedlar material 

och information och kan därmed tillgodose förskolan. Detta sker både genom 

samverkan med bokombuden och med boklådorna eller att de kommer till biblioteket 

och lånar böcker. Bokombuden beskrivs som förskolepersonal som har ett extra ansvar 

för samverkan med barnbiblioteken. På frågan om biblioteket har någon funktion för 

förskolans verksamhet uttrycker alla respondenterna att barnbiblioteket fyller en 

funktion genom att förmedla böcker via boklådor. Respondent C beskriver bibliotekens 

funktion: ”JA mycket stor. Det är att vi får boklådorna, vi kan lägga in böcker själva, vi 

kan låna väskorna, vi kan gå och hämta böcker när vi vill. Och barnen kan följa med 

och de känner sig hemma när de kommer dit och de kan sitta och titta i böcker, låna 

böcker alltså hit här då “. Respondent D: ” Ja det blir en hjälp av sig själva att bara 

finnas där och att man har tillgång till att besöka det, böckerna. Det är ju ändå där på 

något sätt, ger en ingång, det är böckerna, de ser bokstäverna, det är ju något spännande, 

man läser”. …”Information ett ställe att söka kunskap. Och det försöker vi förmedla till 
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barnen”. Med synen på biblioteket som informations förmedlare beskriver två 

förskolelärare sin syn på att barnbiblioteket i detta sammanhang innebär informations 

förmedling till förskolelärare det material biblioteket tillhandahåller eller att de besöker 

för att få information om böcker de kan använda som information till ett tema barnen 

arbetar med i förskolan. 

Dessutom fyller bibliotekens miljö en funktion, dels för förskolelärarnas arbete med 

barnens tidiga läs- och skrivförmåga och dels för barnen. Tre förskolelärare uttrycker att 

bibliotekets bokmiljö möjliggör för barnet att får göra egna val genom att de kan få 

välja bok själv samt att de även får möta andra vuxna som kan bidra till att inspirera 

barnens läs- och skrivlust, i denna bokmiljö. Respondent D anser att bara kunna gå dit i 

sig fyller en viktig funktion i verksamheten: ”Vi använder biblioteket jättemycket. Vi 

har en stor fördel av att ha biblioteket så här nära, vi lånar nya böcker och vi kan gå in 

där precis när vi vill och byta ut våra böcker”. Framförallt respondent C, D och E är 

positiva till biblioteket som miljö och att komma till barnbiblioteket med barnen. 

Biblioteksmiljön upplevs som en tillåtande plats och att den tillgängliggör barnets 

delaktighet, genom sitt utbud som är i nivå med barnens höjd samt att miljön kan bidra 

med inspiration, för både barn och vuxna.  

 

Respondenterna har lite olika tankar och åsikter om vikten av att gå till biblioteket. 

Respondent B berättar att det är bokombudet som sköter den mesta kontakten med 

biblioteket och att boklådorna fyller en viktig funktion och att hon är nöjd bara hon har 

tillgång till böcker. Respondent B ser heller ingen nödvändighet av att gå till biblioteket 

med barnen utan anser att det är läskigt att ta sig dit på grund av trafiken samt att det 

dels är en bit att ta sig till biblioteket i närområdet. Hon uttrycker att de små barnen 

troligtvis inte har så jättemycket av att gå dit, är i så fall mer treåringarna som kanske 

vill välja bok själva. Respondent C uttrycker en helt annan syn än respondent B, både 

angående betydelsen av att gå till biblioteket och av dess miljö men även i sin syn på att 

de små barnen kan göra ett val av bok. Hon anser att även ettåringar kan välja bok själva 

och att små barn ofta vet vad dom vill ha för bok. Dessa svar och syn på barnet kan 

kopplas till vuxenrollen som möjliggörare för barnet, att dels få tillgång till att kunna 

göra egna bokval och dels att kunna bidra som vuxen till att ge barnet empowerment. 

De olika synerna visar även deras syn på barnet som en being eller becoming. 

Respondent C uttrycker även en indirekt funktion med att barnet får gå till biblioteket 

och låna med förskolan och som hon anser påverkar barnets intresse för böcker och som 

bidrar till att utveckla deras läs- och skrivförmåga. C:..” Och den har jag lånat och du 

ska se när vi kommer tillbaka och packar upp böckerna! Och den har jag lånat! Och då 

ska de ju bläddra i den boken. Det där tror jag kan gynna mycket”. 

 

Bibliotekarien och biblioteket flyter in i varandra i alla intervjuer och alla 

förskolelärarna verkar att anse att dessa två är en enhet som representerar varandra. 

Samtidigt kan bibliotekariens roll tydliggöras hos Respondent E: “ Bibliotekarie är 

kunniga i att skapa intresse (boken). De kan visa att det finns olika sätt att jobba med en 

bok till exempel genom att bara visa upp framsidan av boken vid boksamtal. Detta kan 

eventuellt bibliotekarien bättre än pedagogen”. Hon uttrycker sig också hur hon vill att 

samarbetet mellan förskola och barnbibliotek ska ske; “Få hjälp med det man inte kan 

själv, på så vis får barnet hjälp. Lära av varandra, biblioteket kunniga (på sitt område) 

och kan väcka intresse”.  

 

Barnbibliotekens funktion tydliggörs hos alla respondenterna främst genom synen på 

böcker, det finns ett genomgående tema attbarn bibliotekens funktion är som en 

litteraturförmedlare. 
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Bibliotekets samverkansroll tydliggörs i intervjuerna även den genom synen på böcker 

och annat material. Böcker och material som förskolelärarna använder i förskolan för 

att främja barns språkförmåga. På så vis blir de metoder som förskolelärarna använder i 

barns tidiga läs- och skrivförmåga tillgängligjorda genom att barnbiblioteket 

tillhandahåller material till förskolan i form av böcker, flanosagor och väskor. De enda 

direkta metoder som nämns hos tre av respondenterna är samverkansönskemål om 

sagostund på biblioteket, för att väcka intresse hos barnet i en bokmiljö för att främja 

barns språk och läslust 

 
6.2.3 Samverkan 

Respondent E skulle gärna vilja se ett mer samarbete på landsbygden mellan 

barnbibliotek och förskola. Där är det främst genom boklådor som barnen har kontakt 

med biblioteket och barnen upplever därmed inte biblioteksmiljön. E, uttrycker en 

positiv syn på samarbete och att biblioteket fyller en funktion för förskolans 

verksamhet: “Ja mycket, via att vi lånar böcker och låter bibliotekarien ha sagostund. 

Barnen ser miljön med böcker, ser andra läsa. Ett bibliotek, be dem om hjälp med teman 

utifrån barnets intresse. Sagostunder kan väcka intresse för språket”. Respondent D 

uttrycker även hon att förskolan vill ha ett samarbete med barnbiblioteket, samtidigt 

nämner hon att det ser lite olika ut hos personalen mycket beroende på tid eller intresse 

...”jag tror många glömmer att vi har biblioteket att använda oss utav”. Respondent D 

berättar att för tillfället har de ett samarbete med biblioteket, de lånar aktuella böcker för 

det teman de arbetar med och att bibliotekarien hjälper dem att leta fram böcker i det 

ämnet. De har även fått vara delaktiga i anpassning och omorganisering av biblioteket 

för de små. 

D: ”Det gör att man känner sig ännu mer välkommen dit. Och att det är okej att sitta 

därinne och läsa sagor, det är så öppet, så tillåtande på något sätt”. 

 
6.2.4 Barnperspektiv 

Förskolelärarna utgår hela tiden ifrån läroplanen, som genomsyrar deras arbete med 

barns tidiga läs-och skrivförmåga. I den ingår barnperspektivet som påverkar de 

metoder och material som används.  Så här uttrycker två respondenter i att se barnet i ett 

barnperspektiv i deras arbete med barns tidiga läs- och skrivförmåga. Respondent 

B: “ Det står med i läroplanen att man ska se till varje barns behov. Fastän de är i 

samma ålder, har de väldigt olika behov.” ...”allt utgår ju ifrån barnen...vi jobbar efter 

läroplanen hela tiden, utgår ifrån den…det är ju våra riktlinjer. Barnperspektivet är ju 

det vi ska jobba efter hela tiden. Så gäller det ju att fånga stunden om barnet hittar nåt 

de är intresserade av så kanske man har tänkt något helt annat, då gäller det ju att man är 

flexibel...man spinner vidare på det barnet hittar istället och vill lära sig. Ja då fastnar ju 

det mer. Då lär dem sig mer...” Respondent D: ” Vi försöker tänka oss in i vad vi tror 

är bra för barnet och vad vi tror barnet tycker om detta. Och att vi hakar på när dem är 

intresserade, då är det ju barnet som har styrt arbetet”. Metoderna tillsammans med att 

som vuxen väcka intresse och uppmuntra barnet, utifrån där barnet är här och nu visar 

på hur förskolelärarna arbetar med de olika metoderna och materialet utifrån ett 

barnperspektiv. 

 

Att ge barnet empowerment kan göras på olika sätt. I intervjuerna uttrycker 

förskolelärarna sina tankar om sin syn på barnperspektivet och vikten om att utgå ifrån 

barnet här och nu vilket kan skapa delaktighet för barnet samt att leken fyller en 

funktion. I Vuxenrollen och i de vuxnas bemötande av barnen påtalas det under 

intervjuerna framförallt vikten av att de vuxna uppmuntrar och inte så ofta säga nej, 

för att då kan barnets entusiasm slockna om bemötande uttrycker Respondent C: “Ja 
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vi måste vara positiva. Kan ju inte säga nej, kan du inte göra nu”. Att som vuxen även 

möjliggöra kontakt, möjliggöra val och att utmana barnen uttrycker, Respondent B: 

“ I leken så ser man ju att de skriver...de vill lära sig, vill ju till skolan, då vill de lära sig 

och skriva, det är det man gör i skolan... lusten lite att det där att dom vill vidare. Och 

då gäller det att spinna vidare på det.” Om sina tankar att vara medveten om att som 

vuxen är en förebild och att man smittar av sig uttrycker Respondent D: ” Språkligt så 

försöker jag och uttrycka mig på ett bra sätt, som jag vill att barnen ska lära sig och att 

de får ett rikt språk och hjälpa till med begrepp... jag pratar nog mest hela tiden. Det 

finns en medvetenhet med att jag poängterar att nu går jag bakom H och A idag... Så 

försöker man få in det i vardagssituationer, där det ändå blir konkret”. Respondent B, C 

och D är de respondenter som har längst erfarenhet av yrket som förskolelärare. De 

uttrycker spontant det självklara för dem att både i sitt arbetssätt och bemötande av 

barnet att alltid utgå ifrån läroplanens strävansmål samt utifrån barnperspektivet och 

med det en syn på barnet där det är här och nu, en syn på barnet som en being. 

 

På frågan om det var något att tillägga vid intervjun uttryckte Respondent C spontant 

om boken och litteraturens funktion: ” Det ger en glädje som vuxen att få intresse för 

böcker” och på följdfrågan tror du barnen också tänker så säger respondenten...” Sitta i 

ditt knä, säger dom, sitta i ditt knä. Och då blir det både kontakt och något intressant. Så 

det fyller många funktioner och sen när de sitter där i soffan, många, blir det en 

samhörighet. Och de visar varandra bilderna i böckerna, delar med sig. Du får titta i min 

bok!...”. 
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7 Analys 
Följande analys är fördelad på tre avsnitt för att visa vad som framkom i resultaten. 

Svaren i resultatdelen kategoriseras överskådligt utefter de huvudteman som kom fram 

under intervjuerna. Avsnittet börjar med en presentation av återkommande huvudteman 

ur intervjuerna och åtföljs av en jämförelse av förskolelärarnas yrkeserfarenheter, i sista 

avsnittet används analysmodellen över barnbibliotekens funktion för att ytterligare 

analysera resultaten. Genom dessa tre steg framträder de mest återkommande 

funktionerna ur förskolelärarnas tankar. Tankar om vad barnbiblioteken fyller för 

funktion dels som samverkanspartner i deras verksamhet samt dels med förskolelärarnas 

arbete med barns tidiga läs- och skrivförmåga. 

 

7.1 Huvudteman ur intervjuerna 
De huvudteman som framkom i resultatet, utgår främst ifrån de teman som 

intervjuguiden tog upp under intervjuerna. De teman som lyfts fram i analysen är synen 

på material och metoder som används för att främja barns tidiga läs- och skrivförmåga, 

synen på barnbibliotekets funktion samt synen på samverkan mellan barnbibliotek och 

förskola i detta sammanhang samt förskolelärarnas syn på barnet och sin vuxenroll i 

sammanhanget. Även syftet med studien påverkade inriktningen med dessa 

huvudteman. De huvudteman som framkom utgår ifrån en kodning av respektive 

respondent, där varje respondent tilldelats en kod ifrån A-E. Utifrån denna kodning av 

respondenterna, placerades sedan de oftast återkommande svarskategorierna in vilket 

gav formen av nedanstående matris av huvudteman (Fig.4), utefter förskolelärarnas syn 

på dessa teman: 

 

Huvudteman ur intervjuerna 
TEMA: 

 

 

RESPON

DENT:    

SYN PÅ METOD SYN PÅ 

MATERIAL SOM 

ANVÄNDS 

SYN PÅ 

BARNBIBLIOTEK-

ETS FUNKTION 

SYN PÅ 

SAMVERKAN 

SYN PÅ BARNEN 

A Lek 

Låtsas- läsa o skriva 

Samtalsdialog 
Väcka intresse 

Böcker 

Boklådor 

Flanosagor 
Bok/figurväska 

Förmedlar böcker via 

boklådor. 

 Miljön: Går inte till 
biblioteket och lånar, 

hinner ej besöka med 

barnen.  

Bokombud 

Boklådor 

Utgår ifrån Lpfö 

98/10 

 
Den vuxne ska väcka 

intresse 

B Lek 

Låtsas- läsa o skriva 

Högläsning 
Språkstimulans 

Samtalsdialog 

Utmana 
 

Böcker 

Boklådor 

Flanosagor 
Bok/figurväska 

Förmedlar böcker via 

boklådor. 

Miljön: går sällan till 
biblioteket, anser att 

det inte är nödvändigt 

att gå dit och låna, är 
nöjd med utbudet som 

erbjuds,  

Bokombud 

Boklådor 

Bibliotekarien ger 
hjälp vid behov med 

böcker 

Utgår ifrån Lpfö 

98/10 

Den vuxne ska 
utmana 

C Lek 
Låtsas- läsa o skriva 

Högläsning 

Sång 
Berätta 

Böcker 
Boklådor 

Flanosagor 

Bok/figurväska 

Förmedlar böcker 
via boklådor.  

Miljön: går gärna till 

biblioteket själv eller 
med barnen för att få 

hjälp, tips och för att 

låna med barnen. 
Upplever bokmiljön 

som positiv för 

barnen, den väcker 
intresse och barnen 

kan välja bok själva. 

Bokombud 
Boklådor 

Bibliotekarien ger 

boktips och 
information om 

material och ger 

positiv syn på 
böcker i en bokmiljö 

Utgår ifrån Lpfö 
98/10 

Den vuxne ska vara 

positiv och erbjuda 
material 

D Lek 

Låtsas- läsa o skriva 
Högläsning 

Samtalsdialog 

Språkstimulans 
Utmana Bekräfta 

Böcker 

Boklådor 
Flanosagor 

Bok/figurväska 

Förmedla böcker via 

boklådor. 
Miljön: går gärna till 

biblioteket med barnen 

för att få hjälp med 
information och 

böcker. 

Bokombud 

Boklådor,Sagostund 
Utställningar 

Bibliotekarien ger 

information och 
positiv syn på 

böcker i en bokmiljö 

Utgår ifrån Lpfö 

98/10 
Den vuxne ska 

bekräfta och utmana 
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E Lek 

Låtsas- läsa o skriva 

Bekräfta 

Drama 

iPad, datorer 

Böcker 

Boklådor 

Flanosagor 

Bok/figurväska 

Förmedla böcker via 

boklådor. 

Miljön: går gärna till 

biblioteket, att gå dit 

väcker intresse hos 
barnen, kan få hjälp 

och det ger social 

kompetens till barnet 

Bokombud 

Boklådor 

Sagostund, boktips 

Bokmiljö 

Utgår ifrån Lpfö 

98/10 

Den vuxne ska 

bekräfta och erbjuda 

material. 

Figur 4. Visar återkommande huvudteman ur intervjusvaren med förskolelärarna. 

 

7.2 Jämförelse av förskolelärarnas yrkeserfarenheter 
Utifrån förskolelärarnas antal år som verksamma förskolelärare och därmed deras 

yrkeserfarenhet (se fig. 5) görs i detta avsnitt en jämförelse av deras tankar och syn, 

utifrån de huvudteman som kom fram under untervjuerna (se fig.4). Jämförelsen görs 

för att se om det verkar finnas någon skillnad i synsätt och tankar efter det olika antal år 

av yrkeserfarenheter som förskolelärarna har eller om det endast är den personliga 

synen hos respektive förskolelärare som avgör hur deras syn och tankar på 

barnbibliotekens funktion för deras verksamhet. I Figur. 5 här nedan visas varje 

respondents antal år av yrkeserfarenhet som har kategorieras in som ny, mellan och 

lång. Figur 5 har inte så stor funktion i själva analysen utan har som främsta syfte att 

visuellt tydliggöra vilka respondenter som har längst respektive kortast yrkeserfarenhet. 
 

 

 

 

 

 
Figur 5. Visar respondenternas yrkeserfarenhet, utifrån hur lång tid de har varit verksamma som 

förskolelärare. 

 

7.2.1 Barns tidiga läs- och skrivförmåga 

Vid en jämförelse mellan förskolelärarnas syn på de metoder som används för att främja 

barns tidiga läs- och skrivförmåga, nämner samtliga förskolelärarna ifrån A-E metoder 

som lek och låtsas- läsa och skriva. B, C och D nämner även högläsning som en metod 

som de använder för att både ge språkstimulans och tillfredsställa ett nyfikenhetsbehov 

hos barnet samt för barnens vila. A, B och D nämner att de gärna använder 

samtalsdialog tillsammans med barnen som metod för att både främja begrepp och 

språkförmågan samt för att bekräfta barnet. 

 

Respondenternas svar skiljer sig något åt i synen på de metoder som respektive 

förskolelärare använder. Respondent A nämner vikten av att väcka intresse hos barnet, 

B nämner att ge språkstimulans och att utmana barnet som viktigt, C använder gärna 

sång och berättande som metod att ge språkstimulans, D nämner att bekräfta och utmana 

barnet som metoder hon gärna använder för att ge barnet språket och bidra till 

skrivförmågan, samt E som även hon vill bekräfta barnet men som gärna använder 

drama/teater tillsammans med barnen för att leka fram språket och begrepp och som 

även  nämner att detta kan vara ett sätt att öva barnets sociala kompetens och få 

förståelse för andra människor, än barnet själv. Vid jämförelse av svaren finns ingen 

antydan på att yrkeserfarenheterna gör någon skillnad i synen på användandet av 

metoder mer att vissa förskolelärare verkar föredra vissa metoder. Respondent E som är 

ganska ny använder gärna drama både för att öva språket och för att bidra till barnets 

sociala kompetens vilket ingen av de andra nämner som metod. 

 

RESPONDENT YRKESERFARENHET 

A, E NY (9 respektive 4 år) 

D MELLAN (15 år) 

B, C LÅNG (20 respektive 37 

år) 
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Lek var det begrepp som alla de intervjuade förskolelärarna ansåg vara som en brygga 

hos barnen för att öva deras förmåga i att läsa och skriva. Även högläsning, böcker, 

sång och berättande, används som återkommande metoder i barns tidiga läs- och 

skrivförmåga och som förskolelärarna använder sig utav i verksamheten och som de 

anser ger barnet stimulans, utmanar och väcker intresse för språket och som indirekt 

påverkar barnens tidiga läs- och skrivförmåga. I deras syn på användningen av dessa 

metoder märktes inte att yrkeserfarenheter gjorde någon större skillnad, det enda 

märkbara var att respondent E använde teknik i något större utsträckning tillsammans 

med barnen än de andra förskolelärarna gjorde. Vad detta kan bero på kan jag endast 

spekulera i, respondent E som har ganska ny yrkeserfarenhet kan eventuellt vara mer 

van vid att använda tekniken, vilket kan bero på att hon är mer intresserad än de andra 

förskolelärarna att använda detta som ett redskap. 

 
7.2.2 Barnbibliotekens funktion 

Vid en jämförelse mellan hur förskolelärarna ser på barnbibliotekens funktion så ansåg 

samtliga oavsett yrkeserfarenhet att barnbiblioteken fyllde en funktion för deras 

verksamhet med barnen. Det var främst respondent C, D och E som uttrycke en positiv 

syn på att ta del av barnbibliotekens rumsliga miljö eller bokmiljön som den benömns 

som. Inte heller här kunde jag tolka deras svar utifrån vilken yrkeserfarenhet då de både 

har lång, mellan och ny yrkeserfarenhet. Min tolkning av svaren är att det beror på hur 

pass intresserade förskolelärarna personligen är att ta del av bibliotekens verksamhet. 

Samtliga förskolelärare oavsett yrkeserfarenhet uttryckte däremot att böcker och 

boklådor fyllde en funktion hos barnbiblioteken. 

 
7.2.3 Samverkan 

Respondent A och B var de som uttryckte att de inte såg ett så stort behov av samverkan 

med barnbiblioteken och som inte heller hade ett behov av att gå till biblioteket för att 

låna med barnen. Som anledningar gav respondenterna dels att de inte ansåg sig ha tid 

samt att de var nöjda med vad boklådorna och böckerna gav dem. Jag anser inte deras 

åsikter beror på antal år i yrket utan att det verkar främst vara ett bristande intresse hos 

personen i fråga samt att de anser sig ha fullt upp i sin egna verksamhet med barnen. 

Alla respondenter uttrycker mer eller mindre att bokombuden verkar ha en förmedlande 

funktion ute på förskolan. Av de förskolelärare som intervjuades var endast ett 

bokombud och hon upplevde som främsta hinder i sin förmedlarroll att få gehör för den 

information hon får av barnbiblioteken, detta på grund av ett bristande intresse hos 

förskolepersonalen. Det fanns inte heller i synen på samverkan någon skillnad hos 

förskolelärarna som berodde på deras yrkeserfarenhet men även har framkom att ett 

bristande intresse hos personalen sågs som ett hinder i samverkan med barnbiblioteken. 

 
7.2.4 Barnperspektiv 

Förskolans läroplan Lpfö 98/10 var det styrdokument som alla förskolelärarna nämnde 

och som hade en stor funktion i deras arbete med barnen i verksamheten. Lpfö 98/10 ger 

direktiv som att ge barnet stimulans, att barns intresse ska vara i centrum, de vuxna ska 

se individen samt främja barnens språk och begreppsförmåga. Läroplanen styr mycket 

av förskolelärarnas förhållningssätt mot barnet. Där ett barnperspektiv innebär att den 

vuxne försöker se barns perspektiv utifrån sitt vuxenperspektiv, för att sätta barns 

intresse i centrum och möjliggöra delaktighet. Vuxenrollen har därmed en stor roll i 

förskolans verksamhet och i förskolelärarnas syn på barnet samt vilka metoder samt 

vilket material de använder i barns tidiga läs- och skrivförmåga. Inte heller här kunde 

vid en jämföreslse av yrkeserfarenheter märkas någon större skillnad på hur 

förskolelärarna säger sig se på barneb och sedan bemöta barnen. 
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I synen på barnen utifrån ett barnperspektiv framkommer det i intervjuerna och som 

även nämnt här ovan att alla förskolelärarna utgår ifrån läroplanen i sitt arbete med 

barnen och att de i sin vuxenroll använder uppmuntran, bekräftelse, samtalsdialog och 

försöker väcka intresse hos barnet för bland annat språket. Inte heller här kunde jag 

upptäcka om yrkeserfarenheten spelade någon roll för förskolelärarnas syn på barnet, 

däremot uttryckte både B, C och D att förskolans läroplan och synen på att barns 

intresse samt att som vuxen anpassa sig och bemöta barnet utifrån ett barnperspektiv var 

något som skedde automatiskt, att det var en vana. Varken A eller E uttryckte sig så 

men därmed inte sagt att de inte gör detta med barnen. Samtliga förskolelärarna verkar 

överlag ha en syn på barnet som en being- att barnet är kompetent här och nu- men det 

förekommer även en syn på barnet som en becoming- att barnet kommer utvecklas och 

bli kompetent en dag i framtiden. Dessa tankar visar sig även i förskolelärarnas 

barnperspektiv, enligt min tolkning av förskolelärarnas svar är ändå deras syn på barnen 

som en being eller becoming ganska sammanflätad. De anser sig alla utgå ifrån ett 

barnperspektiv och att barnets intresse står i centrum detta oavsett hur många år de 

arbetat som förskolelärare. Mest framträdande i olika syn på barnet är när respondent B 

och C uttrycker olika syn på om små barn kan välja böcker själva och om små barn kan 

anses ha nytta av att gå till biblioteket för att låna böcker.  
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8. Analysmodell över barnbibliotekens funktion 
Modellen som används i analysen är baserad på Harryssons och Joelssons (2006) 

modell och valdes för att visa barnbibliotekens funktion för förskolelärarna samt för att 

tydliggöra de funktioner som utifrån förskolelärarnas tankar ingår i dessa fyra områden. 

Modellen i min analys (se fig. 6) har som utgångspunkt att främst visa förskolelärares 

syn på barnbiblioteken och dess funktion för deras verksamhet, dels utifrån deras 

användarperspektiv och dels utifrån förskolelärarnas arbete med barns tidiga läs- och 

skrivförmåga. Modellen visar inte att kategorierna hakar i varandra vilket 

ursprungsmodellerna har med, detta nämns bara i texten. 

 

Jag har utifrån Harryssons & Joelssons (2006) modell applicerat de huvudteman och 

nyckelbegrepp, som framkom i analysen av samtalsintervjuerna. Genom indelningen i 

de fyra kategorierna; att låna, att lära, att fråga och hitta samt att vistas används 

modellen främst för att visuellt tydliggöra vilka begrepp som hör mer hemma var i 

dessa kategorier, samtidigt som de i verkligheten flyter in i varandra. 

 

Analysmodell över barnbibliotekens funktion: 
             Funktion: 

Syn på: 

Att Låna Att Lära Att Fråga/Hitta Att Vistas 

Barns tidiga läs- 

och skrivförmåga 

Böcker, Saga- och 

figurväska, 

Flanosagor som 

används för att 

främja barnens 

språkutveckling 

samt materialet kan 

bidra till barnens 

sociala samspel. 

Bibliotekets 

rumsliga miljö men 

även materialet som 

biblioteket 

tillhandahåller 

förskolan och som 

används som 

metoder. 

 

Påverkas indirekt av 

den samverkan 

förskolan har med 

biblioteket och den 

service dessa ger. 

Bokmiljön tillåter 

bläddrande av 

böcker och att sitta 

och titta i dem. 

Barnbibliotekens 

funktion 

Förmedlar böcker, 

boklådor och annat 

material genom lån. 

Bibliotekets 

rumsliga miljö som 

tillgängliggör 

utbudet. 

Tillhandahåller 

material och 

förmedlar 

information och sin 

kunskap om böcker 

Förskolelärarna får 

service och bidrar 

till samverkan med 

förskolan genom att 

förmedla både hjälp 

och råd om 

information och tips 

på böcker. 

Bokmiljön som ses 

som tillgänglig, 

tillåtande och som 

möjliggör val för 

barnet. 

Samverkan Böcker, boklådor 

och annat material. 

Förmedling via 

bokombud. 

Utställningar 

Locka in barnens 

anhöriga till 

biblioteket 

Bokombuden 

förmedlar 

information och 

bibliotekariens 

kunskap om böcker 

och annat material 

vidare till förskolan 

Förskolelärarna 

kommer till 

biblioteket. 

Samverkan sker 

genom att förskolan 

kommer till 

biblioteket för att 

låna. 

Barnperspektiv Bibliotekets 

rumsliga miljö 

möjliggör val samt 

den vuxne möjliggör 

för barnet att 

komma till 

biblioteket och låna. 

Utgår ifrån barnens 

intressen 

Böckers och hyllors 

placering samt 

skyltning möjliggör 

för barnet att göra 

egna val, vilket 

bidrar till barnets 

empowerment 

Bibliotekets miljö 

kan bidra med 

empowerment för 

barnet samt genom 

möte med andra 

människor bidra till 

social kompetens. 

Figur 6. Visar analysmodellen över barnbibliotekens funktion utifrån förskolelärarnas tankar om deras 

användning. 
 

8.1 Att Låna 
Barnbibliotekens främsta funktion för förskolan och förskolelärarna är att de kan låna 

böcker. Främst lånar förskolorna boklådor, som byts ut regelbundet genom att 
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barnbiblioteken i området har en samverkan med förskolan. Förutom boklådorna, som 

skickas till förskolorna med transport, nämner alla förskolelärarna sago- och 

figurväskan och flanosagor, som material som lånas ifrån biblioteket. En del av 

förskolelärarna går även med barnen till biblioteket för att låna tillsammans med barnen 

eller för att fråga om någon bok eller för att få hjälp med information. Materialet som 

barnbiblioteken tillhandahåller används ofta av förskolorna i verksamheten. Dels för att 

främja barnens språkutveckling och dels för barnens sociala samspel med andra barn 

och vuxna. Där fyller barnbiblioteken en funktion, både genom att tillhandahålla 

språkligt material till förskolan men även med bibliotekets rumsliga miljö som 

tillgängliggör och möjliggör bibliotekets utbud för både barn och vuxna. 

 

8.2 Att Lära 
Även här fyller barnbiblioteken en funktion genom att erbjuda förskolelärarna och 

barnen, bibliotekets rumsliga miljö. De tillhandahåller även material till förskolan. 

Materialet som biblioteket tillhandahåller förskolan är främst; böcker, bok- och 

figurväska, flanosagor och detta blir en del av de metoder förskolan vill förmedla till 

barnen. Bibliotekets funktion blir här enligt förskolelärarna att tillhandahålla material 

som bidrar information och kunskap, att lära barnen. Aktiviteter som barnbiblioteket 

tillhandahåller är sång- och sagostund, boklek och bokprat samt i viss mån utställningar, 

även dessa aktiviteter fyller funktioner i förskolans verksamhet. Sagostund inbegriper 

bland annat en metod som även förskolan brukar använda för att främja barns tidiga läs-

och skrivförmåga. Metoder som ingår i en sagostund är bland annat högläsning eller 

berättandet som ger språkstimulans, och samtalsdialog mellan barn och vuxen. 

 

Här framkommer dessutom att bibliotekarien har en funktion som vuxen, att genom 

samtal med barnen kunna bidra till att väcka ett intresse för berättelser och läsning. 

Även utställningarna på biblioteket av barnens olika temaarbeten under terminerna, kan 

bidra till att väcka ett intresse hos barnen, då de kan de visa och berätta för sina 

föräldrar och andra anhöriga vad de har gjort i förskolan. Samtidigt sker där ett 

samarbete mellan förskola och bibliotek, genom att försöka locka in barnens föräldrar 

på biblioteket. 

 

8.3 Att Fråga och Hitta 
Handlar I denna studie handlar funktionen att Fråga och Hitta främst om samverkan och 

service. Barnbiblioteken fyller här flera funktioner, dels genom bokombuden ute på 

förskolorna. Bokombuden finns ute på förskolorna och består av förskolepersonal som 

har som uppdrag att genom samverkan med biblioteket förmedla den information, den 

kunskap om böcker och annat material som barnbiblioteken tillhandahåller 

förskoleverksamheten. Informationen sker via bokombudsträffarna cirka två gånger per 

termin. Dels sker service genom barnbibliotekets skyltning av böcker, hyllors och 

boktrågs placering, som möjliggör för barnen att själva botanisera bland böckerna och 

som kan bidra till barnets empowerment. Dessutom sker samverkan och service genom 

att förskolelärarna antingen ensamma eller tillsammans med barnen kommer till 

biblioteket och frågar bibliotekarien om hjälp och råd för att få information, främst tips 

på böcker. 

 

8.4 Att Vistas 
Handlar här främst om barnbibliotekets rumsliga miljö. Genom sin biblioteksmiljö eller 

bokmiljö som flera respondenter benämner denna som. Det framkommer i intervjuerna 
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att bokmiljön anses som tillgänglig för barnen, vilket möjliggör för barnet att kunna 

göra egna val och därmed till barnets empowerment/delaktighet.  

Även själva miljön i sig upplevs av de flesta förskolelärarna som tillgänglig och 

tillåtande för barnen. Det är tillåtet att bläddra i böckerna, att plocka bland dem, att sitta 

och titta tillsammans eller själv i ett hörn, det är tillåtet att leka med sagofigurerna. 

Genom att gå till biblioteket, menar tre av respondenterna, får barnet möta andra vuxna, 

vuxna som är intresserade av böcker och läsning. Barnen får även rent socialt veta hur 

de förväntas att bete sig på ett bibliotek och får möta andra vuxna och barn i samhället. 

 

Sammanfattning av resultatdelen 

I resultatdelen finns ett återkommande mönster hos förskolelärarna på deras syn och 

tankar om barnbiblioteken fyller en funktion för förskoleverksamheten. Tre 

huvudkategorier i svaren kan urskiljas och där barnbiblioteken fyller en funktion för 

förskolelärarna och deras verksamhet och har en samverkansroll. Dels genom att vara 

litteratur/bokförmedlare men även informationsförmedlare samt bibliotekens rumsliga 

miljö fyller en funktion. Informationen i detta sammanhang består av det material eller 

service som förskolelärarna har behov av ute i verksamheten med barnen. Information 

blir dels tips på böcker som kan lånas och användas tillsammans med barnen och dels 

den information bokombuden förmedlar till sina avdelningar på förskolorna, ifrån 

biblioteket. Bibliotekarierna anses överlag ha stor kunskap om de böcker som 

biblioteket tillhandahåller genom en tillåtande, tillgänglig och inspirerande 

biblioteksmiljö för barnen. Samtidigt antyds att biblioteket är en plats i samhället, som 

ofta tas för givet. De främsta funktionerna för förskolans verksamhet i barns tidiga läs- 

och skrivförmåga blir genom att barnbiblioteket förmedlar service och material till 

förskolan.  Vid en jämföreslse utifrån respondenternas yrkeserfarenheter tydliggörs inga 

större skillnader efter antal år som förskolelärare den främsta anledningen i skillnader i 

deras syn på barnbibliotekens funktion är på grund av ett bristande intresse hos 

förskolepersonal. Vilket jag anser både var en intressant och nyttig reflektion att 

uppmärksamma för barnbiblioteken. 
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9 Slutsatser 
I detta avsnitt kommer jag med utgångspunkt ifrån frågeställningar att lyfta fram de 

slutsatser som dragits utifrån resultat och analys. 

 

9.1 Hur tänker förskolelärarna på barnbibliotekens funktion utifrån 
den egna yrkesrollen och utifrån den egna verksamheten?  
De funktionerna som framträder ur intervjuerna med förskolelärarna är främst deras 

tankar på barnbiblioteken utifrån tre funktioner och som har betydelse både för 

förskolelärarnas egen yrkesroll och för deras förskoleverksamhet. Barnbiblioteken lyfts 

fram som att de; 1. förmedlar service, 2. genom att de är litteratur/bokförmedlare och 3. 

som att de är informationsförmedlare. Förmedlingen av service till förskolelärarna sker 

både genom bibliotekariernas kunskap om böcker och annat material som 

barnbiblioteken tillhandahåller samt genom samverkan med förskolan och där 

samverkan främst sker genom antingen bokombuden och boklådorna. Barnbiblioteken 

upplevs dessutom av förskolelärarna att ha en tillåtande, tillgänglig och inspirerande 

biblioteksmiljö, för barnen att vistas i. Denna bokmiljö som flera förskolelärare kallar 

den anses ge barnet valmöjligheter, en valmöjlighet att till exempel att få välja en bok 

själv. De vuxnas roll är att möjliggöra kontakt med bibliotekens funktioner främst för 

att små barn inte kan ta sig till biblioteket själva. Bibliotekarien antyds ha en yrkesroll 

dels som expert på böcker men även att inspirera och intressera, främst barnen men 

även bokombuden att ta del av barnbibliotekens tjänster. Det finns inte någon tydlig 

särskillnad hos förskolelärarna mellan bibliotek och bibliotekarie, utan de har en syn på 

att dessa hör ihop. Samtidigt antyder förskolelärarna att biblioteket ofta tas för givet 

dels på grund av tidsbrist eller stora barngrupper eller bristande intresse hos personalen 

att det därför inte blir av att nyttja biblioteken i så stor utsträckning men att det ändå 

fyller en funktion för förskoleverksamheten. Främst genom att barnbiblioteken 

förmedlar service och material till förskolelärarna vid deras behov av detta i 

verksamheten med barnen. 

 

I analysmodellen (se fig. 6), över hur förskolelärare ser på barnbibliotekens funktion, i 

barns tidiga läs- och skrivförmåga visas fyra områden av barnbibliotekens funktioner 

för förskolelärarna. Dessa är; att lära, att vistas, att fråga och hitta samt att låna. 

Barnbibliotekens främsta funktion är att förskolelärarna och förskolan kan låna böcker. 

De lånar antingen böcker eller annat material som flanosagor och saga-figurväska själva 

eller tillsammans med barnen eller så erbjuds de boklådetransporter ifrån 

barnbiblioteket. Även sagostunder och att få råd och hjälp (att fråga och hitta) vid val 

av bok fyller en funktion i förskolans verksamhet. Bibliotekets miljö (att vistas) 

tillhandahåller och förmedlar material, till förskolelärarnas i deras verksamhet. Material 

som förskolan använder är böcker via boklådor, saga- och figurväska, flanosagor. I 

modellen räknas dessa som en indirekt metod tillsammans med barnbibliotekens 

samverkan med förskolans bokombud. Vikten av att materialet är konkret och tydligt 

påtalas av förskolelärarna och där verkar boken fylla en viktig roll i förskolan(att lära) 

som både ett konkret material och metod för små barn. 
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9.2 Vilka tankar har förskolelärarna om sin samverkan mellan 
förskolan och barnbiblioteken för att främja barns tidiga läs- och 
skrivförmåga? 
Det som framkommer ur resultatet är att genom samverkan med sina direkta och 

indirekta arbetsmetoder kan barnbiblioteken, främja små barns tidiga läs- och 

skrivförmåga. Samverkan som sker mellan förskola och barnbibliotek ger förskolelärare 

tillgång till material och information. Materialet eller informationen kan förskolelärarna 

i sin tur använda i sina metoder att främja barns språk. Via bokombuden på förskolorna 

sker ett informationsutbyte och en förmedling av både barnbibliotekens material och 

kunskap om böcker. Information i detta sammanhang kan ses som dels det 

barnbiblioteken förmedlar att de tillhandahåller och dels det bokombuden förmedlar att 

biblioteken tillhandahåller förskolan. Informationsutbyte och kunskap om böcker kan i 

detta sammanhang dels ses som likvärdiga men utifrån förskolelärarnas svar verkar det 

finnas en viss gradskillnad. Bokombudet har i sin tur en förmedlande roll till sin 

verksamhet om nya böcker och nytt material som barnbiblioteken erbjuder förskolans 

verksamhet. Det främsta hindret där ansågs vara arbetskamraternas bristande intresse av 

att del av informationen som bokombuden ville förmedla. 

 

Förskolan kan komma till biblioteket och fråga om hjälp, antingen med eller utan barn. 

Barnbiblioteken tillhandahåller genom samverkan med förskolan; böcker via boklådor, 

saga- och figurväska och flanosagor. Barnbiblioteken beskrivs även vara en bokmiljö, 

som är tillgänglig, tillåtande och möjliggör val för både barn och vuxna. Detta ger 

indirekt barnet empowerment samt en social kompetens. Enligt studiens empiriska 

material framkommer att förskolelärarna ser på samverkan något olika. Det var ingen av 

respondenterna som var uttryckligen negativ till samverkan, utan merparten var nöjda 

med det som erbjöds och som framkommer i studien.  
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9. Diskussion 
Studiens syfte var att undersöka förskolelärares tankar, om barnbibliotekens funktion, i 

förskolans arbete med barns tidiga läs- och skrivförmåga. Mitt intresse för dessa ämnen 

bottnar dels i min egen förförståelse och dels utifrån en undran, över hur förskolelärare 

ser på barnbibliotekens tjänster. Mina reflektioner utifrån studiens resultat är att det kan 

vara svårt för olika verksamheter med olika verksamhetsmål att hitta ett välfungerande 

samarbete. Det kan även vara svårt att ha förståelse för de olika verksamheternas 

funktion i samhället. Sandin (2011) påtalar att barnbibliotek bör inleda samverkan med 

andra professioner, både för att få nya kunskaper till sin egen verksamhet och för att 

synliggöra bibliotekariernas kompetens. Jag anser att genom att ha jag gjort denna 

studie kan biblioteksprofessionen ta del av dessa förskolelärares tankar om 

barnbibliotekens funktion för deras verksamhet. Rydsjö et.al (2010) nämner dessutom 

att det behövs forskning inom barnbibliotekens område, forskning som tydliggör vad 

som kännetecknar barnbibliotekens uppdrag i samhället, jag menar att denna studie kan 

bidra till att tydliggöra dessa uppdrag. Jag har inte haft för avsikt att i denna studie att 

intervjua varken barn, föräldrar eller bibliotekarier för att fånga deras syn på 

barnbibliotekens funktion. Jag var i denna studie främst intresserad av hur en annan 

profession och instution som vänder sig till små barn kan uppleva barnbiblioteken. För  

min studies syfte ansåg jag att detta var den bästa utgångspunkten och att det hade blivit 

en helt annan undersökning om jag valt en annan utgångspunkt för studien. 

 

Denna studie tog sin utgångspunkt i att undersöka barns tidiga läs- och skrivförmåga, 

utifrån emergent literacy teorin (Clay, 1991). Därav fokus på emergent literacyområdet i 

intervjuguiden. Barns tidiga läs- och skrivförmåga är enligt min tolkning av 

respondenternas intervjusvar, ett område som inte är ålagt förskolan att undervisa 

barnen i att att läsa och skriva. Ämnesområdet påverkar ändå deras arbetsmetoder i 

verksamheten. Att låtsas- läsa och skriva ses som en del av att utveckla läs- och 

skrivförmågan, alla förskolelärarna i studien upplever dessa fenomen som ett steg för 

barnens intresse i att förstå och behärska skrift (Hagtvet, 1993; Lindö, 2009; Björklund, 

2010). Simonsson (2004) menar att högläsning kan bidra till att barnen socialiseras till 

läsare, vilket även Björklund (2008) anser. Högläsning och låtsas läsa-och skriva är 

metoder, som alla förskolelärarna nämner i intervjuerna. Barnbibliotekens funktion i 

detta sammanhang blir att tillhandahålla antingen material eller att bidra med inspiration 

på olika vis, vilket jag anser är ett kännetecken på barnbibliotekens läs- och 

språkfrämjande uppdrag i samhället (Rydsjö et.al 2010, s. 283-284).  

 

De läsfrämjande metoderna som används inom barnbibliotekens verksamhet används 

dels för att stimulera barnens språk och dels för att på sikt väcka intresse, för barnens 

läs- och skrivförmåga. I studien nämns både direkta metoder som sago-och sångstunder, 

boklek och boksamtal och indirekta metoder som urval, inköp och skyltning. Dessa 

direkta och indirekta metoder nämner både Rydsjö och Elf (2007) och Sandin (2011) 

som vanliga läsfrämjande metoder inom bibliotekens barnverksamhet. I intervjuerna 

framkommer även metoder som bokombud, figur- och sagoväskan, flanosagor och 

boklådor, som både uppskattade och självklara metoder. Hos förskolorna i studien fyller 

dessa metoder enligt min tolkning flera funktioner och barnbiblioteken främsta funktion 

i sammanhanget är att tillgodose förskolans verksamhet med material, som sedan 

används som metoder med barnen för att främja deras språkutveckling. 

 

Respondenterna i studien hade något olika syn på barnbibliotekens funktion för både 

dem själva och för deras verksamhet. Mina reflektioner av deras intervjusvar, är detta 

dels beror på förskolelärarens egna personliga intresse för biblioteksverksamhet och 
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dels vad biblioteken kan erbjuda förskolan. Överlag var alla respondenter positiva till 

det material och den service, som barnbiblioteket förmedlade. Materialet var främst i 

form av böcker via boklådor, figur-sagoväska och flanosagor eller om förskolan valde 

att själva komma till biblioteket och låna detta material. 

 

Jag anser att det tydligt framkommer i undersökningen att till biblioteket går 

förskolelärarna för att få hjälp med böcker eller med information och att där anses 

bibliotekarierna/biblioteket vara experterna. Förskolelärarna menar i sin tur att de är 

experter på små barn och att bemöta barnet, där det är nu. Jag tolkar detta som att det är 

där det främsta utbytet och samverkan sker mellan förskolan och barnbiblioteken, i 

professionernas olika expertområden som är barn och böcker. Jag bedömmer att ur detta 

ovanstående framträder funktionen hos barnbiblioteken som förmedlare av material i 

förskolelärarnas arbete med barnens utveckling och vardagsliv, ännu tydligare. På så vis 

kan verksamheternas gemensamma intressen i barns språk-, läs- och skrivförmåga 

gynna barnet och barnbiblioteken fyller ännu en funktion både för förskolan, barnet och 

i samhället.  

 

Både Hansson (2005) och Sandin (2011) nämner läsfrämjande, som en lång tradition av 

folkbibliotekens funktion i samhället. Jag anser att både matrisen i analysen och med 

analysmodellen tydliggör hur mycket boken är i fokus som material och som metod i 

förskolans verksamhet och att en av de största funktionerna hos barnbiblioteket är 

därmed att vara litteraturförmedlare på olika sätt. Funktionen som litteratur- och 

informationsförmedlare, är inte ny för folkbiblioteken nämner Hansson (2005). Att den 

fysiska boken fortfarande är i centrum hos alla förskolelärarna, menar jag är ett tecken 

på att boken är ett bra format framförallt för små barn. Boken beskrivs av 

förskolelärarna som ett konkret material som fyller många funktioner, i barns tidiga läs- 

och skrivförmåga samt både Fast (2007) och Björklund (2008) menar att böcker är en 

viktig ingång till läsandet där boken fyller flera funktioner. Selinus (2008) menar att 

barnbiblioteken kan vara en bra samarbetspartner för förskolelärarna., främst då i valet 

av böcker då bibliotekarierna har stor kunskap om bibliotekets utbud och kan förmedla 

detta vidare, dessa påståenden framkommer även tydligt hos förskolelärarna i 

undersökningen. Lindö (2009) och Simonsson (2004) menar att barnlitteratur används i 

förskolan på flera olika sätt, för både språkutveckling, vila och underhållning samt att 

boken har en given plats i förskolan, vilket även bekräftas i intervjuerna med 

förskolelärarna. 

 

Det som inte togs upp i studien var den nya teknikens påverkan på förskolelärarnas 

arbetsmetoder. Tekniken kan indirekt komma att påverka barnbibliotekets utbud. 

Juncker (2010) menar att den tekniska utvecklingen inte är några nyheter för 

barnbibliotekens verksamhet. Alla förskolelärarna använde någon form av teknik men 

det var främst respondent E, som mest använde teknik tillsammans med barnen, både 

iPads och datorer. På de andra förskolorna var de i startgroparna kanske detta bidrog till 

att böcker samt att saga- och figurväskan som bägge är mycket konkreta material, var de 

mest nämnda materialen. Detta ser jag personligen som en intressant vinkling som 

väcker en fråga hos mig, och som säkert kommer att undersökas i framtida forskning; 

om hur förskolelärarna kommer att se på boken om några år i sin verksamhet? Kommer 

boken fortfarande fylla en lika stor funktion eller kommer iPads eller vad som finns då, 

bara vara ytterligare ett redskap? Detta kan ses som ytterligare ett bidrag, till synen på 

det vidgade textbegreppet som Fast (2008) berättade om i början av denna studie. 
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Jag tyckte det var intressant att barnperspektivet har ett så stort fokus i förskolelärarnas 

intervjuer. De arbetar hela tiden efter de strävansmål som står i deras läroplan Lpfö 

(98/10). Hela förskolans verksamhet är genomsyrad av att se barn ur ett barnperspektiv 

och att se varje barn utifrån där de är nu, en syn på barnet som en being (Lpfö 98/10; 

Halldén 1993; Juncker 2010). Barnperspektivet och empowerment fick inte så stort 

fokus i studien men de finns ändå där i förskolelärarnas tankar om hur de arbetar med 

barns tidiga läs- och skrivförmåga. Jag anser att dessa begrepp och att ha inblick i olika 

styrdokument kan vara viktiga, för att förstå vilka utgångspunkter olika verksamheter 

kan ha och vad de kan bidra med till samhället. I detta sammanhang kan 

förskolelärarnas tankar om bibliotekets miljö ses som något som i längden kan bidra till 

barnets delaktighet och empowerment i samhället (Johansson, 2009). 

 

Det material som barnbiblioteken lånar ut till förskolan kan knytas till Lpfö 98/10 och 

till styrdokument som Bibliotekslagen (1996). Barnbiblioteken ger gratis tillgång till 

boklådor, bok- och figurväska och enligt respondenterna erbjuds bokombudsträffar med 

information främst om böcker men även annat material som biblioteket kan erbjuda. 

Baserat på förskolelärarnas tankar om sin syn på barnbiblioteken anser jag att här fyller 

barnbiblioteken en stor funktion, i både förskolans verksamhet samt i barnens tidiga läs- 

och skrivförmåga. Genom en fri tillgång till material så kan förskolan och de vuxna 

tillgängliggöra för barnet och även bidra till att barnet både får göra egna val av böcker 

och därmed till att gynna barnens språk (Simonsson, 2004: Lindö, 2009). Vilket även 

framgår både i figur 4 och figur 6, i denna uppsats. Detta kan bidrar menar 

Johansson(2010) och Björklund (2010) till både empowement och till barns litteracitet. 

 

Med hjälp av Harryssons och Joelssons (2006) modell kunde vissa av barnbibliotekens 

funktioner lyftas fram på ett visuellt sätt. Modellen kunde ha använts annorlunda men i 

denna studie finner jag att den bidrar med att tydliggöra vilka funktioner 

barnbiblioteken kan ha, som samhällsinstitution. Samtidigt anser jag att svaren hos 

respondenterna kan tydliggöra bibliotekariernas yrkesidentitet. Jag har valt att i denna 

studie, lyfta fram de faktorer som ofta återkom i samtalsintervjuerna med 

förskolelärarna samtidigt kan den samverkan som faktiskt sker mellan två olika 

institutioner tydliggöras. Bibliotekarierna kan därmed erbjuda förskolan samverkan 

utifrån sin yrkesidentitet, som enligt mönstret i dessa intervjuer kan ses som att vara 

litteraturförmedlare och informationsförmedlare. Två diffusa begrepp kan tyckas men 

som ändå kan vara en vägledning gentemot andra institutioner i samhället av en 

precision av vad ett barnbibliotek kan innebära. Juncker (2010) förordar en precision av 

barnbibliotekens funktion i samhället som ett sätt att utveckla barnbiblioteken i dagens 

samhälle (Rydsjö et.al, 2010). Barnbiblioteken kan enligt denna studien erbjuda en 

tillåtande och inspirerande miljö för barnen, en miljö som är fylld av ord och av böcker 

samt är anpassat till barnen. Både barnbibliotek och förskolelärare kan på så vis bidra 

till att skapa en delaktighet hos barnen då barnen tillåts att välja böcker att bläddra i 

själva, utifrån ett barns perspektiv (Rydsjö et.al 2010, s. 28). 

 

Den litteratur som valdes för studien var relevant för att få en inblick i och för att förstå 

betydelsen av barns tidiga läs- och skrivförmåga samt vad både barnbibliotek och 

förskola har för funktioner inom detta område. Barns tidiga läs- och skrivförmåga är ett 

brett område, som hakar in i andra vetenskaper och ämnesområden, som till exempel 

litteracitet och barnkultur. Litteraturen jag använde tillhör främst pedagogikområdet 

som Lindö (2009), Fast (2008) och  Hagtvet, (1993) vilka är relevanta för att kunna ta 

del av hur förskolelärarna tänker med sin verksamhet med barnen samt för de läs- och 

språkfrämjande arbete, som görs inom barnbibliotekens verksamhet. 
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Barndomsforskning är relevant då hela vårt samhälles syn på barn och barndom har 

förändrats vilket även Juncker (2010) nämner och som hon anser har påverkat 

barnbibliotekens utformning men även att barnbiblioteken bör värna om barns kultur 

(Juncker i Rydsjö et. al 2010, s. 266). Denna syn på barn och barndom påverkar även 

både förskolans och bibliotekens styrdokument och verksamhetsmål, där ett 

barnperspektiv och en syn på barnet som en being, ingår (Johansson 2010; Halldén, 

2003). Literacyområdet är ett brett område som är relevant att förstå då våra barn i 

samhället växer upp med en massa olika sorters symboler, texter, ljud och teknik som 

påverkar deras läs- och skrivförmåga samt vilka uttryck den tar sig(Clay 1991; Fast 

2008; Björklund 2008). Dessutom är biblioteksrelaterade forskare som Rydsjö & Elf 

(2007); Sandin (2011) och Juncker (2010) representerade i litteraturen och de resonerar 

mycket kring barnbibliotekens utveckling i vårt samhälle. Ett samhälle som förändrar 

sig i snabb takt och som ställer frågor om vilka kännetecken samt vägar professionen 

ska ta framöver. Alla dessa olika områden krävdes för att skaffa sig en överblick för hur 

förskolelärare kan arbeta och vilka kunskapsområden som kan relateras till barns tidiga 

läs- och skrivförmåga. Kunskaper som jag anser mig kommer att ha nytta av i mötet 

med både små barn och förskolelärare, som yrkesverksam bibliotekarie. 

 

9.1 Förslag till vidare forskning 
Som förslag på vidare forskning så hade det varit intressant att göra en jämförelse 

mellan barnbibliotekariers tankar och förskolelärares tankar utifrån deras synh på hur de 

som olika professioner anser sig ha för funktion, i barns tidiga läs och skrivförmåga. 

Om mer tid hafts till förfogade hade en undersökning med observationer av barn, 

antingen barn som kom till barnbiblioteket med förskolan för att studera hur och om 

barnet tilläts välja böcker själva och om miljön på biblioteket tillgängliggjorde barnens 

egna val av böcker. Det hade även varit intressant att göra observationer på förskolor, 

för att se hur förskolelärare arbetar med det material som de lånat ifrån barnbiblioteket 

och även hur barnen upplever det lånade materialet. Jag ser även fram emot forskning 

kring hur tekniken kommer att påverka den fysiska boken i framtiden. 
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Sammanfattning 
Denna studies syfte är att undersöka förskolelärares tankar om barnbibliotekens 

funktion för deras verksamhet att främja förskolebarns tidiga läs-och skrivförmåga 

vilket kan förklaras som innan barn ens kan läsa och skriva och som baseras på en teori 

av Marie Clay (1991) benämnd som emergent literacy. Studien visar på ett viktigt och 

aktuellt ämne inom barnbiblioteksforskning, hur barnbiblioteken behöver synliggöra sin 

yrkesidentitet gentemot andra samhällsinstutioner och i denna studie görs detta genom 

att fråga förskolelärarna om deras syn på barnbibliotekens funktion för dem i deras 

verksamhet. 

 

Metoden som använts i studien är kvalitativa intervjuer, med avsikten att undersöka hur 

förskolelärare tänker och resonerar om sitt samarbete och om sin syn på 

barnbibliotekens funktion, både för sitt egna arbete med barnen men även för deras 

verksamhet. Resultaten analyseras genom att använda en modell baserad på Harrysson 

och Joelsson (2006) där förskolelärarnas tankar ur intervjun synliggörs och som visar 

funktionerna i det offentliga biblioteket i samhället. Resultaten av studien visas utifrån 

de fyra kategorierna av modellen som är, att låna, att lära, att fråga och att hitta samt 

att vistas, funktioner som de intervjuade förskolelärarna ser med barnbiblioteken med 

sitt arbete med barns tidiga läs-och skrivförmåga. Resultaten visar också att 

förskollärarna främst använder barnbibliotekens tjänster inom tre huvudområden, som 

litteraturförmedlare, informationsförmedlare och att de använder barnbibliotekets miljö 

för att ge inspiration till barnen.
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I 
 

Bilagor 

Bilaga 1. 

Sammanfattning av styrdokument 

 

 Läroplan för förskolan Lpfö98/10, 
Förskolans verksamhet ska utgå ifrån en helhetssyn på barnet och hänsyn ska tas till 

barns olika förutsättningar och behov, vilket innebär att förskoleverksamheten inte 

utformas likadant på alla förskolor i Sverige (s. 5). 

Läroplanen har olika strävansmål och under rubriken; Utveckling och lärande, betonas 

att förskolans verksamhet ska utgå ifrån barns erfarenheter, intresse, behov och åsikter. 

Strävan är bland annat att varje barn ska utveckla ett rikt och nyanserat talspråk, 

utveckla begrepp och ordförråd. Barnen ska ges förmågan att leka med ord, att berätta, 

uttrycka sina tankar, ställa frågor samt argumentera och kommunicera med andra 

människor. Verksamheten ska dessutom sträva efter att barnet utvecklar intresse för 

skriftspråket samt förståelse för symboler och deras funktion (Läroplan för förskolan 

Lpfö98/10, s. 10). 

 

 Bibliotekslagen 
I Bibliotekslagen som började gälla år 1996, står det i § 2 att varje kommun i Sverige 

ska ha folkbibliotek. Folkbiblioteket ska även ägna särskild uppmärksamhet åt barn och 

ungdomar, genom att erbjuda litteratur, informationsteknik och andra medier (Sandin, 

2011). I Bibliotekslagen § 9, anges detta som att folkbibliotek ska ägna särskild 

uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att erbjuda böcker och andra medier samt 

informationsteknik anpassade efter behov. Uppdraget innebär att stimulera till läsning 

och främja språkutveckling. Även samverkan ska ske med förskolan.  

I § 7 a nämns att allmänna bibliotek och deras huvudmän skall samverka samt att 

kommunerna ska anta planer för bibliotekens verksamhet. Utifrån dessa paragrafer styrs 

folkbibliotekens barnverksamhet. (Bibliotekslagen 1996:1596). 

 

 På barns och ungdomars villkor 
Riktlinjerna i På barns och ungdomars villkor (2003), innebär att alla barn har rätt till 

bibliotek, att barns behov ska vara vägledande för biblioteksutvecklingen och barn ska 

ha möjlighet att påverka. Riktlinjerna uttrycker en övergång ifrån ett 

biblioteksperspektiv till ett barnperspektiv. Tre andra riktlinjer kan direkt 

sammankopplas med samarbetet mellan förskola och folkbibliotek dessa är att: 

biblioteket ska vara en angelägenhet för alla barn och ungdomar, biblioteket ska vara en 

del utav samhällets nätverk och biblioteket ska stimulera till nyfikenhet och läslust 

(Svensk biblioteksförening, 2003).  

 



  
 

II 

 

Bilaga 2. 

Bakgrund inför intervjun 

 

Hej!  

I mitt examensarbete inom programmet Biblioteks- och informationsvetenskap på 

Linnèuniversitetet i Växjö, har jag valt att undersöka förskollärares tankar kring hur de 

arbetar med barns tidiga läs- och skrivförmåga (emergent literacy) samt vilken roll 

biblioteket kan ha för förskolans verksamhet. Jag behöver nu göra samtalsintervjuer 

med förskollärare och hur ni tänker kring era arbetsmetoder, aktiviteter i samband med 

dessa, kopplingar till ev. styrdokument samt hur ni bemöter och utvecklar barnens tidiga 

läs- och skrivförmåga. Och om ni gör detta utifrån barnets intresse, barnperspektivet. 

Även era tankar kring varför denna tidiga läs- och skriv förmåga kan vara viktig.  

 

Emergent literacy kan förenklat beskrivas som barns tidiga läs- och skrivförmåga, innan 

barnen ens kan läsa och skriva.  

 

Jag vill alltså veta era tankar kring hur ni arbetar med barn i åldern 1-5 år, i deras tidiga 

läs- och skrivförmåga på er förskola. Intervjuerna kommer att spelas in för 

transkriberingens skull. All medverkan i uppsatsen är anonym. Intervjun beräknas ta 

cirka 40 minuter. 

 

Syfte med studien 
Studiens syfte är att undersöka hur förskolelärare tänker kring hur de arbetar med barns 

tidiga läs- och skrivförmåga (emergent literacy), i ett barnperspektiv. 

 

Jag kommer e-posta intervjuguiden till Dig. Tack på förhand!   

    

Vänliga hälsningar/ Linda Gustafsson  



  
 

III 

 

Bilaga 3 

Intervjuguide 
 

Utbildning 
Vad har du för utbildning? 

Hur många år har du arbetat inom förskoleverksamhet, totalt? 

Hur länge har du arbetat på denna förskola? 

Vilka åldrar jobbar du med? 

 

Barns tidiga läs och skrivförmåga - Emergent literacy 
* Vad innebär emergent literacy för dig eller förenklat barns tidiga läs-skrivförmåga för 

dig? Hur är ämnet bekant för dig? 

 

** Hur anser du att er förskola arbetar med barns tidiga läs-och skrivförmåga (emergent 

literacy)? 

Utgår ni ifrån förskolans läroplan i ert arbete kring detta? Vilka uttryck tar detta? 

Hur anser du att Du som förskollärare arbetar med att utveckla barnens tidiga läs- och 

skrivförmåga? Reflektioner? 

Vilka erfarenheter av barns tidiga läs-skrivförmåga har Du som yrkesverksam på din 

förskola? 

På vilka sätt uttrycks dessa? 

 

*** Berätta vilka metoder ni brukar använda? (t.ex. sjunger) 

Hur har ni kommit fram till dessa metoder, varför används dessa metoder? 

Anser du att du som pedagog tar hjälp av närområdet? 

Har lek någon betydelse för den tidiga läs- och skrivutvecklingen? Hur då? Hur gör ni? 

 

**** Anser Du att du och din verksamhet samspelar och bemöter barnen i deras tidiga 

läs- och skrivförmåga? Hur följer ni upp de situationer som uppstår kring barns tidiga 

läs- skrivförmåga? Proximala utvecklingszonen? 

 

***** Hur anser Du att dagens samhälle påverkar synen på barns tidiga läs- och 

skrivförmåga? 

Hur kan barns tidiga läs- och skrivförmåga påverkas av föräldrars och familjs 

förhållande till läsning? 

 

Biblioteket 
Har biblioteket någon funktion för er förskolas verksamhet? 

Hur kan biblioteket hjälpa er med barns tidiga läs- och skrivförmåga? 

Vad sker för kontakt idag mellan förskola och bibliotek? Sker det ett samarbete, hur? 

Vill ni på förskolan ha ett samarbete? Hur? 

 

Barnperspektivet 
Hur arbetar ni kring barnperspektivet på er förskola? (läroplan kopplat till metoder) 

Hur tror du barn tänker kring sin tidiga läs-skrivförmåga? Varför? 

Vad tror du motiverar ett barn att börja läsa och skriva? 

Hur upplever du att barn utövar sin tidiga läs- och skrivförmåga (emergent literacy)? På 

vilka sätt läser och skriver barnen här? 

Hur på vilka sätt bemöter ni i personalen det enskilda barnets läs- och skrivförmåga? 

Vilka åldrar är det på barnen? Har du reflekterat över om barnen praktiserar emergent 

literacy annorlunda utefter åldersnivå? 



  
 

IV 

 

Har du något du vill tillägga vid intervjun eller finns det något du funderar över? 

(utveckling, förbättring etc.) 

 

 

Tack för din tid och medverkan! 


