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Abstract: The ability to read and write is essential to be able to live and 

function as an adult in today’s information and knowledge 

intensive society. Both public libraries and preschools have a 

duty to promote reading to children, but how their reading 

promotional activites are carried out varies.  

In the autumn of 2016 84 percent of all children in Sweden 

aged between one and five attended preschool and through 

collaborations between public libraries and preschools 

reading can be promoted to the majority of Swedish children. 

The aim of this study is to map how public libraries and 

preschools work together with reading promotion and how 

they view future collaborations, as well as to investigate what 

organisational factors that affect these partnerships. Surveys 

have been sent out to all main public libraries in Sweden’s 

290 municipalities, and 215 completed surveys have been 

returned. The results shows that there is a significant amount 

of collaborations between public libraries and preschools in 

reading promotional purposes and that the public libraries use 

several approaches for these activities. The results also show 

that organisational factors such as financial circumstances 

and policies are of a big significance and that they affect 

these partnerships. It is possible to see a great interest 

amongst the public libraries for collaborations with 

preschools for reading promotional purposes, both now and 

in the future. Public libraries and preschools have similar 

missions regarding the promotion of reading, and this means 

that there is an opportunity for increased collaborations in the 

future. 
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1 Inledning 

Utifrån våra roller som förskollärare, mammor, mormor och som blivande bibliotekarier 

har vårt intresse för läsfrämjande insatser riktade mot barn utvecklats. Under vår 

utbildning till bibliotekarier har vi deltagit i kurser där vi fått kunskap om barn och 

läsning i olika kontexter. 

Enligt Statens offentliga utredning (SOU 2012:65) har forskare konstaterat att barn 

redan i förskoleåldern utvecklar intresse för språk och läsning (SOU 2012:65, s. 74). 

Genom att arbeta med litteratur i förskolan finns det möjlighet att stödja barns läs- och 

skrivutveckling.  

Alla elever i svenska skolor ska enligt 36 § i SFS 2010:800 ha tillgång till ett 

skolbibliotek. Det finns idag ingen motsvarande lag när det gäller förskolans 

verksamhet. Enligt 8 § i SFS 2013:801 har folkbiblioteket i uppdrag att främja läsning 

hos barn och ungdomar för att förbättra deras språkutveckling. Vår erfarenhet är att den 

verksamheten ser olika ut på olika folkbibliotek beroende på vilken kommun 

folkbiblioteket tillhör, vilket kan göra skillnad för denna målgrupp. Genom en 

samverkan mellan folkbibliotek och förskola kan läsfrämjande insatser nå ut till 

merparten av barn som bor i Sverige. Vi anser att de kompetenser som finns hos 

bibliotekarier och förskollärare kompletterar varandra och att det finns möjlighet att 

göra skillnad för små barns läs- och skrivutveckling.  

1.1 Bakgrund  

Här ges en kortfattad genomgång av de styrdokument som reglerar folkbibliotekets och 

förskolans verksamhet med fokus på deras läsfrämjande uppdrag.  

1.1.1 Folkbibliotekets läsfrämjande uppdrag 

Folkbiblioteken idag har flera styrdokument att förhålla sig till. Det är dels 

bibliotekslagen (SFS 2013:801) där det går att läsa att “Folkbiblioteken ska ägna 

särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och 

stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov och 

förutsättningar” (SFS 2013:801). Det finns även rekommendationer för barn- och 

ungdomsbiblioteksverksamheten i Sverige i På barns och ungdomars villkor som 

bygger på FN:s konvention om barns rättigheter. Där går det bland annat att läsa att alla 

barn och ungdomar har rätt till bibliotek och att deras behov ska vara vägledande för 

verksamheten. Biblioteket ska tillsammans med föräldrar, barnhälsovård, förskola och 

skola vara med och bidra till det livslånga lärandet. Biblioteket ska vara aktivt, 

uppsökande och stimulera läslust (Svensk Biblioteksförening, 2003). 

Sedan 2005 finns kravet på biblioteksplaner i varje landsting och kommun inskrivet i 

bibliotekslagen. Efter revideringen av bibliotekslagen som trädde i kraft 1 januari 2014 

ligger uppföljningsuppdraget av biblioteksplanerna under bibliotekslagen. Förutom att 

ta fram en biblioteksplan för sin egen verksamhet ska de kommunala biblioteken även 

vara delaktiga i planering och uppföljning av den regionala kulturplanen som omfattar 

kultur- och folkbildningsverksamheter där regionen eller kommunerna i regionen 

samverkar på ett eller annat sätt. Det finns även en gemensam regional biblioteksplan 

som är en plan kring samverkan mellan biblioteken inom en region som har landsting 
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eller kommun som huvudman. Även kommunala styrsystem påverkar det lokala 

bibliotekets drift och verksamhet (Hedemark & Börjesson, 2014, s. 93). 

Alla Sveriges kommuner har möjlighet att få statsbidrag från staten. En del statsbidrag 

är allmänna och andra får endast användas inom vissa områden som staten bestämt 

(Sveriges Kommuner och Landsting, 2017-b). De riktade statsbidragen fås inte 

automatiskt utan måste sökas av kommunerna (Sveriges Kommuner och Landsting, 

2017-c). Statens kulturråd har ansvar för att fördela det statliga bidraget inom 

kulturområdet där läsfrämjande och folkbibliotek ingår (Statens kulturråd, 2017-b). 

Kulturrådet har en förordning med bestämmelser att utgå från när det gäller 

fördelningen av statsbidraget kring läsfrämjande insatser. Enligt 5 § i SFS 2010:1058 är 

det den som anordnar läsfrämjande insatser som kan söka bidrag för dessa. Det kan 

bland annat vara kommuner, bibliotek och förskolor som har möjlighet att söka dessa 

bidrag.  

1.1.2 Förskolans läsfrämjande uppdrag 

Sedan 1998 har förskolan en egen läroplan och räknas nu som det första steget i 

utbildningssystemet och är sedan 2011 en egen skolform inom skolväsendet. Det är 

kommunerna som är ansvariga för att erbjuda förskola för barn mellan ett och fem år 

och från och med det år barnet fyller tre ska kommunerna dessutom erbjuda avgiftsfri 

förskola ett visst antal timmar per år. Hösten 2016 var det 84 procent av barnen mellan 

ett och fem år som var inskrivna i förskola i Sverige (Skolverket, 2017, s. 1-2). 

I Läroplan för förskolan: Lpfö 98 finns det mål och riktlinjer för hur förskolan ska 

arbeta inom olika områden, bland annat kring barns språkutveckling. Där betonas att 

språket är viktigt för barns identitetsutveckling och att förskolan ska arbeta för att 

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

och intresse för den skriftspråkliga världen” (Skolverket, 2016, s. 7). 

Vidare framgår det i Statens offentliga utredning (SOU 2012:65) att arbete med 

litteratur i förskolan är ett sätt att nå målen i läroplanen. Läroplanen anger dock inte hur 

förskolans verksamhet ska se ut för att nå målen och därför kan det arbetet se olika ut. 

En del förskolor arbetar aktivt med litteratur medan en del endast tillämpar högläsning 

för barnen. Många förskolor har samarbeten med folkbiblioteken och då oftast i form av 

att de får tillgång till böcker på olika sätt (SOU 2012:65, s. 75). 

Enligt Statens offentliga utredning (SOU 2012:65) får barn genom förskolans 

verksamhet kontakt med läsning och litteratur främst genom högläsning, rim och ramsor 

och olika språklekar. För att barnen ska få en positiv läsutveckling är det viktigt att de 

kommer i kontakt med litteratur, språk och bokstäver redan i förskoleåldern. Hur stort 

ordförråd barn har innan de börjar skolan har betydelse för deras läsutveckling (SOU 

2012:65, s. 79-80). 

1.2 Problembeskrivning 

Enligt Statens offentliga utredning (SOU 2012:10) är det viktigt att kunna läsa olika 

typer av texter i dagens samhälle. Det är av betydelse för att kunna utbilda sig, för den 

personliga utvecklingen, men även för att fungera i arbetslivet och på fritiden. För att 

demokratin ska fungera behöver vi kunna tillägna oss information (SOU 2012:10, s. 

45). Enligt Skolverket (2012) kan människor genom en god läsförmåga vara en del av 
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och få inflytande i de olika sociala kontexter där de befinner sig i samhället (Skolverket, 

2012, s. 12). I vilken omfattning elever kommer i kontakt med läs- och skrivaktiviteter 

innan de börjar i skolan har en avgörande roll för deras läsförmåga (Skolverket, 2012, s. 

52). Undersökningar visar att svenska elever har en god läsförmåga jämfört med elever i 

andra länder, men de senaste tio åren har dock läsförmågan hos de svenska eleverna 

försämrats (Skolverket, 2012, s. 6). I en av dessa undersökningar går det att se att de 

elever som hade baskunskaper inom läsning och skrivning innan de började skolan hade 

ett högre provresultat i läsning än de elever som inte hade dessa förkunskaper 

(Skolverket, 2012, s. 54).  

Enligt Statens offentliga utredning (SOU 2012:65) visar forskning att barn från olika 

uppväxtförhållanden har olika förutsättningar till en positiv läsutveckling. Detta gör att 

arbetet inom förskolan är betydelsefullt. Om förskolan arbetar aktivt med litteratur och 

högläsning kan barn som kommer från hem där böcker inte läses få mer likvärdiga 

förutsättningar jämfört med barn som kommer från hem där böcker läses (SOU 

2012:65, s. 74). Hösten 2016 gick 84 procent av alla barn mellan ett till fem år i 

förskola (Skolverket, 2017, s. 2), vilket betyder att det genom förskolans verksamhet 

finns möjlighet att nå ut till nästan alla barn i Sverige oavsett uppväxtförhållanden 

(SOU 2012:65, s. 74).  

I läroplanen för förskolan framgår att: ”Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera 

varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta tillvara barnets nyfikenhet och 

intresse för den skriftspråkliga världen” (Skolverket, 2016, s. 7). Förskolan ska bland 

annat sträva efter att varje barn utvecklar sitt ordförråd och sin förmåga att 

kommunicera med andra samt att de utvecklar ett intresse för skriven text och en 

förståelse för dess betydelse (Skolverket, 2016, s. 10). I Statens offentliga utredning 

(SOU 2012:65) står det att läroplanen för förskolan inte beskriver hur förskolans 

verksamhet ska se ut för att nå målen, vilket gör att detta kan se väldigt olika ut. En del 

förskolor arbetar aktivt med litteratur medan en del förskolor lägger sitt fokus på 

högläsningsaktiviteter. Många förskolor har samarbeten med folkbiblioteken när det 

gäller att få tillgång till litteratur (SOU 2012:65, s. 75). 

Enligt bibliotekslagen (SFS 2013:801) ska folkbiblioteken rikta sig till barn och unga i 

ett läsfrämjande syfte. Inte heller i bibliotekslagen finns tydliga riktlinjer för hur denna 

verksamhet ska bedrivas. 

År 2014 fick Kulturrådet i uppdrag av regeringen att arbeta med läsfrämjande 

verksamhet som inte är skolrelaterad. En del i uppdraget är projektet Bokstart som är en 

satsning på yngre barns språk- och läsutveckling. Bokstart är ett projekt som riktar sig 

till småbarnsföräldrar för att ge dem kunskap om sin viktiga roll i barnens 

språkutveckling (Statens kulturråd, 2017-a). Regeringen har beslutat att satsa på 

läsfrämjande inom kulturområdet, ”Syftet är att förbättra läsförmågan och öka läsningen 

bland barn och ungdomar i hela landet” (Regeringskansliet, 2016-b). Regeringen 

kommer år 2017 att utöka Bokstart till att även omfatta läsfrämjande inom förskolan 

(Regeringskansliet, 2016-a; Statens kulturråd, 2017-a). För att kunna ta del av medel för 

detta projekt ska satsningen rikta sig till barn mellan noll och tre år för att stimulera 

deras språkutveckling. Dessutom ska projektet stärka föräldrarnas roll i deras barns 

språkutveckling. Tanken med Bokstart ut mot förskolan är att det ska bli en samverkan 

mellan folkbiblioteket och förskolan som är hållbar och långvarig (Statens kulturråd, 

2017-c). 
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I samband med detta uppsatsarbete har vi inte hittat någon kvantitativ kartläggning över 

hur samverkan mellan folkbibliotek och förskola ser ut i Sverige idag. Genom en 

landsöverskridande kartläggning över på vilka sätt folkbibliotek och förskolor 

samverkar i ett läsfrämjande syfte, samt vilka organisatoriska faktorer som påverkar 

deras samverkan tror vi att vår studie kan komma till användning. En kartläggning över 

vilka aktiviteter som utförs i ett läsfrämjande syfte kan ge personalen inom 

folkbiblioteken en god bild över hur deras egen verksamhet ser ut jämfört med andra 

folkbibliotek samtidigt som de kan få uppslag till nya läsfrämjande aktiviteter. När det 

gäller kartläggningen av de organisatoriska faktorerna är vår förhoppning att den kan 

synliggöra vad som påverkar folkbibliotekens och förskolornas samverkan i ett 

läsfrämjande syfte samt om det gör skillnad om folkbiblioteket tillhör en stor eller liten 

kommun. I denna undersökning är det folkbibliotekets syn på samverkan som ligger i 

fokus, förskolorna har inte tillfrågats vilket bör beaktas vid läsningen av studien.  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att kartlägga hur folkbibliotek och förskolor samverkar i ett 

läsfrämjande syfte och hur folkbibliotek ser på en samverkan framöver, samt att 

undersöka vilka organisatoriska faktorer som påverkar denna samverkan. 

Utifrån uppsatsens syfte har vi valt följande frågeställningar: 

• På vilka sätt samverkar folkbibliotek och förskolor med varandra i ett 

läsfrämjande syfte? 

 

• Vilket intresse har folkbiblioteken för en utvidgad samverkan med förskolor i ett 

läsfrämjande syfte framöver? 

 

• Vilka organisatoriska faktorer påverkar samverkan mellan folkbibliotek och 

förskolor i ett läsfrämjande syfte? 

2 Litteratur och tidigare forskning 

I följande kapitel presenteras litteratur och tidigare forskning med relevans för vår 

studie. Vi har valt att titta på studier som lyfter fram läsfrämjande arbete på 

folkbibliotek, det handlar främst om utvärderingar av läsfrämjande projekt mellan 

folkbibliotek och förskolor, men även andra läsfrämjande projekt lyfts fram. I studierna 

har vi främst tittat på vilka läsfrämjande aktiviteter som utförts samt vilka 

organisatoriska faktorer som påverkat samverkan mellan aktörerna. I kapitlet 

presenteras även en studie som handlar om hur organisatoriska faktorer påverkar 

folkbibliotekets verksamhet. Då tanken med studien var att kartlägga svenska 

förhållanden valde vi att först och främst utgå från studier utifrån svenska förhållanden. 

Den svenska förskolan och de svenska folkbiblioteken har sina styrdokument att utgå 

från som påverkar den läsfrämjande verksamheten specifikt i Sverige, vilket innebär att 

det är svårt att jämföra med andra länders verksamhet.  
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2.1 Läsfrämjande vid svenska folkbibliotek 

2.1.1 ”Vi packar mängder med böcker, kanelgifflar, saft och kör ut” 

Catarina Schmidt (2015) som är universitetslektor inom didaktik och 

pedagogik redovisar i rapporten ”Vi packar mängder med böcker, kanelgifflar, saft och 

kör ut”: en rapport om läsfrämjande insatser hos folkbiblioteken i sex län/regioner en 

kartläggning av folkbibliotekens läsfrämjande insatser för alla åldrar och målgrupper 

under 2011-2013 i Region Halland, Blekinge län, Kronobergs län, Region Skåne, 

Jönköping län och Kalmar län (Schmidt, 2015, s. 14). Syftet med denna studie var att 

bidra med kunskap om vilka läsfrämjande insatser som genomförts i dessa sex 

län/regioner samt att titta på vad som kännetecknade dessa insatser och hur de beskrevs 

av personalen. Författaren har även analyserat hur insatserna relaterar till 

folkbibliotekets uppdrag och till olika teoretiska perspektiv på läsfrämjande (Schmidt, 

2015, s. 22). Resultatet presenteras i nio olika teman av läsfrämjande insatser (Schmidt, 

2015, s. 26).  

Det första temat kallas för Informera, upplysa och främja och står för 17 procent av 

samtliga beskrivna insatser. Detta tema innebär att folkbiblioteket ger någon form av 

information om värdet av att läsa och på vilka sätt som biblioteket kan ge tillgång till 

berättelser eller texter. Exempel på insatser inom detta tema är att bibliotekarier 

presenterar nya barn- och bilderböcker för personal inom förskola, skola, fritidshem och 

bibliotek. En annan insats kan vara nätverk med bibliotekarier och förskollärare där de 

fokuserar på barnlitteratur och på vilket sätt de kan arbeta med språk och litteratur i 

förskolan. En mindre vanlig insats är att bibliotekarier medverkar i föräldramöten där de 

informerar om varför det är viktigt att läsa högt för barnen, där de uppmuntrar 

föräldrarna till egen läsning samt presenterar aktuell barnlitteratur och marknadsför 

biblioteket. Den största kategorin av insatser inom detta tema är information till 

nyblivna föräldrar och deras barn. Samverkan mellan folkbiblioteket och BVC eller 

familjecentralen är av stor betydelse när det gäller dessa läsfrämjande insatser. 

Insatserna inom detta tema riktar sig främst till föräldrar eller personal inom förskola 

och grundskola (Schmidt, 2015, s. 26-30). 

Presentera och samtala är det tema som står för den största delen av samtliga insatser 

(27 procent). De läsfrämjande insatserna består av att presentera och samtala kring 

böcker, det som vanligtvis kallas för bokprat. Denna insats är vanligast för barn mellan 

sex och tolv år samt vuxna (Schmidt, 2015, s. 31).  

Temat Dela en berättelse står för 23 procent av samtliga läsfrämjande insatser. De som 

deltar i dessa insatser tar del av en berättelse på något sätt, exempelvis genom en 

sagostund. Många av dessa insatser genomförs i samarbete med förskolor som bjuds in 

för att deltaga. Syftet med insatsen är att väcka läslust och den har betydelse för barns 

språkutveckling. En annan insats inom detta tema är bokcirklar som står för en tredjedel 

av insatserna inom detta tema. Det är vanligast att bokcirklar riktar sig till en vuxen 

målgrupp (Schmidt, 2015, s. 36-37). 

Ett annat tema är Uppmana och utmana som står för 6 procent av samtliga insatser. Det 

är endast en insats som hör till detta tema och det är Sommarboken som har syftet att 

hålla igång barns läsning under sommaren (Schmidt, 2015, s. 31). Möta författaren är ett 

tema som innebär författarmöten och det står för 3 procent av samtliga insatser 

(Schmidt, 2015, s. 39).  Ett annat tema som står för en mindre andel av insatserna är 
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Eget berättande/skapande som står för 4 procent av samtliga insatser. Det innebär att 

deltagarna träffas för att skapa en ny berättelse av något slag (Schmidt, 2015, s. 42). 

Ytterligare ett tema är Tillgång och process som står för 3 procent av samtliga insatser. 

Denna insats innebär en process som börjar med en läsupplevelse som sedan bearbetas 

över en längre tid (Schmidt, 2015, s. 42-43). 3 procent av samtliga insatser hamnar 

under temat Övrigt. Insatser som kan ingå inom detta tema är exempelvis temaveckor, 

utställningar och språkcaféer (Schmidt, 2015, s. 45).  

Rapporten innehåller även de skäl som bibliotekspersonalen angav till att de arbetar 

med läsfrämjande insatser. Här angav 28 procent lagar, planer och riktlinjer, vilket 

exempelvis innebär bibliotekslagen, lokala biblioteksplaner, läsfrämjandeplaner, 

skollagen, läroplaner för grundskola och förskola med flera. I dessa dokument har 

bibliotekspersonalen sett att målgruppen barn och unga är en prioriterad grupp och att 

folkbiblioteket enligt lagen ska främja läsning. 22 procent av biblioteken angav 

kompetensutveckling som skäl till att de arbetade med läsfrämjande insatser. Det 

innebär att personalen har deltagit i någon form av kurs eller utbildning kring 

exempelvis barns språkutveckling och att de sedan har gjort olika insatser utifrån denna 

kunskap. Det är 10 procent att biblioteken som angav utvärdering eller tidigare 

forskning som skäl till insatserna. Det kan då exempelvis handla om rapporter om 

försämrad läsförståelse om läsvanor. 29 procent av biblioteken angav ett upplevt behov 

eller brist som skäl för insatserna. Det kan vara utifrån egna erfarenheter eller att en 

målgrupp så som en förskola har upplevt en brist som de vill att biblioteket ska 

tillgodose. 11 procent av biblioteken angav övriga skäl till sina insatser (Schmidt, 2015, 

s. 46-47). 

2.1.2 Biblioteket möter förskolan 

Forskaren Kerstin Rydsjö (2003) har i en studie undersökt hur bilden av folkbibliotekets 

och förskolans samarbete ser ut genom att titta på tio magisteruppsatser som 

publicerades mellan år 2000 och 2003 (Rydsjö, 2003, s. 4-5). Resultatet av studien 

visade bland annat att barnbibliotekets viktigaste uppgifter var att vara läsfrämjande, 

vilket kunde innebära samarbeten med BVC och förskolor och att biblioteket ofta 

riktade sig till personer som skulle förmedla detta som exempelvis föräldrar och 

personal (Rydsjö, 2003, s. 6). Rydsjö (2003) skriver vidare att hon i sin studie fått fram 

att samarbeten kunde se väldigt olika ut och innebära flera saker som exempelvis att 

plocka ihop bokdepositioner och läspåsar, att bibliotekarien gjorde bokpresentationer på 

nya böcker, att biblioteket gav bokgåvor till barn, att biblioteket anordnade teater, sång- 

och sagostunder och att det anordnades studiebesök på biblioteket (Rydsjö, 2003, s. 7-

8). Ofta sågs samarbete mellan bibliotek och förskola som att biblioteket var den som 

gav och förskolan var den som tog emot, men när de samarbetade för att rikta sig till 

föräldrar sågs även förskolan som den som gav (Rydsjö, 2003, 10). 

I studien framkom även bibliotekariers syn på barnbibliotekaries yrkesroll. De ansåg att 

en barnbibliotekarie skulle ha en god kunskap och kompetens vad det gällde både 

litteratur, om hur information om litteraturen skulle förmedlas och om att vara 

läsfrämjande. Förmågan att kunna bemöta barn och den sociala pedagogiska kunskapen 

var också något som ansågs viktigt hos en barnbibliotekarie. Det som förskollärare 

efterfrågade hos barnbibliotekarierna var kunskapen om böcker och att få hjälp med 

vilka böcker som skulle väljas, men också för att få förslag på olika sätt att arbeta med 

dessa böcker mot barnen. Att samarbeta kring böcker med biblioteket är något som de 

flesta förskollärare ansåg vara något positivt (Rydsjö, 2003, s. 7). De hinder som fanns 
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och som kunde påverka samarbetet var bland annat att barnbibliotekarien hade mindre 

tid och samtidigt fått nya arbetsuppgifter, barngrupperna på förskolan hade blivit större 

och antalet personal på förskolor hade minskat. Allt detta gjorde att bibliotekets 

uppsökande verksamhet och att förskolans biblioteksbesök minskade (Rydsjö, 2003, s. 

8).  

2.1.3 LekaSpråkaLära 

Kristina Wester och Ulla Wiklund från Myndigheten för skolutveckling skriver i 

LekaSpråkaLära: lärande lek om språk i förskola och bibliotek om projektet 

LekaSpråkaLära som genomfördes mellan åren 2002-2004 (Wiklund, 2004, s. 6). 

Genom att starta projektet ville Myndigheten för skolutveckling inspirera och stärka 

förskollärare i deras arbete med barns språkutveckling. För att detta skulle ge ett så bra 

resultat som möjligt krävdes en samverkan mellan olika aktörer så som skolledning, 

föräldrar, politiker och förskollärare (Wester & Wiklund, 2004, s. 5). Myndigheten för 

skolutveckling hade även ett samarbete med Karlstads, Umeås och Göteborgs 

universitet som bland annat fick i uppgift att skapa ”lärgångar”, vilket betydde att de en 

gång i halvåret anordnade träffar för förskollärare och bibliotekarier där även ett 

utvecklingsarbete mellan träffarna skulle förekomma. Med ”lärgångar” menas också att 

den kompetensutveckling som skulle ske skulle ses som en process av utveckling. Detta 

innebar att arbetslag bestående av en förskollärare och en bibliotekarie från varje 

kommun som deltog bildades. På dessa träffar förekom bland annat föreläsningar, 

workshops och reflekterande samtal och var en del av utvecklingsarbetet mellan 

förskola och bibliotek (Wiklund, 2004, s. 6-7).  

Forskarna Pia Williams och Niklas Pramling har gjort en utvärdering av ytterligare en 

satsning av projektet LekaSpråkaLära som utfördes 2006-2007 i regionerna Mälardalen, 

Örebro, Gävleborg och Uppland (Williams & Pramling, 2008, s. 4). Där genomfördes 

olika läsfrämjande insatser så som sagostunder och gestaltande av folksagor utan bild. 

Det förekom även nätverksträffar mellan bibliotekarier och förskollärare (Williams & 

Pramling, 2008, s. 41-42), vilket har lett till ett bättre förhållande mellan 

yrkesgrupperna (Williams & Pramling, 2008, s. 47). Andra läsfrämjande insatser som 

utfördes var teaterföreställningar och utställningar på biblioteket, bokprat och 

information på föräldramöten (Williams & Pramling, 2008, s. 54). 

Samarbetet mellan bibliotekarier och förskollärare gav de båda yrkesgrupperna en större 

förståelse för varandra och de tog lärdom av varandra (Williams & Pramling, 2008, s. 

54). De såg varandras yrkeskompetenser som resurser och fick respekt för varandras 

kompetenser (Williams & Pramling, 2008, s. 64). Både bibliotekarier och förskollärarna 

ansåg att ett fortsatt samarbete efter projektets slut var något att sträva efter (Williams & 

Pramling, 2008, s. 94).  

2.1.4 Give me five 

Skolutvecklaren Ulla Wiklund har sammanställt de viktigaste lärdomarna från det 

läsfrämjande projektet Give me five i Västerbotten. Syftet med sammanställningen var 

bland annat att bidra med kunskap om bibliotekens läsfrämjande insatser för barn och 

unga samt att uppmuntra till en utökad och fördjupad samverkan kring barn och ungas 

läs- och skrivmiljöer (Wiklund, 2014, s. 6-7). 

Wiklund (2014) skriver att det finns en tradition att folkbibliotek vill arbeta med 

läsfrämjande verksamhet mot barn i förskolan, däremot är det mindre vanligt att 
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folkbibliotek och förskolor planerar det språkutvecklande arbetet tillsammans. 

Traditionellt sett ses biblioteket som en mediedepå. Ett syfte med det läsfrämjande 

projektet Give me five var att stärka banden mellan folkbibliotek och förskola. I detta 

projektet var det folkbiblioteken som tog initiativet till projektet. En del 

bibliotekspersonal upplevde att förskolorna inte hade tid och de hade svårt att få 

förskollärarna att förstå att litteraturläsning genom projektet hörde samman med 

förskolans läroplans mål om språkutveckling. För att folkbibliotek och förskola ska 

kunna samverka behöver de ha gemensamma mål och samla resurserna i kommunen för 

att nå dessa. För att kunna leda en utveckling inom det språkutvecklande området 

behöver det finnas samarbete och samsyn hos kultur- och utbildningsförvaltningschefer 

i kommunen och i regionen. Bibliotekschefer tillsammans med förskolechefer kan 

arbeta för att det ska finnas kommunala planer för läsfrämjande verksamhet för barn på 

längre sikt. Många kommuner som deltog i projektet beskrev att det fanns svårigheter 

med samverkan mellan de olika förvaltningarna (Wiklund, 2014, s. 28-30). 

Vidare beskriver författaren om de olika verksamheternas funktioner i det läsfrämjande 

arbetet. Bibliotekets personal har kunskap om litteratur och kan välja böcker som passar 

beroende på vilket behov som finns. De är bra på att arbeta med olika medier och är 

intresserade av att arbeta med olika metoder. Dessutom anordnar de läsaktiviteter av 

olika slag och är experter på informationssökning och källkritik. Förskolans personal 

arbetar nära föräldrarna och anordnar föräldramöten kring läsning, de har 

kapprumsbibliotek och arbetar med bokpåsar. Dessutom arbetar de med lek kring 

böcker och med rim och ramsor (Wiklund, 2014, s. 30). 

Wiklund (2014) skriver att när folkbiblioteken är initiativtagare till projektet har 

bibliotekarierna möjlighet att vara drivande och aktiva. Folkbiblioteken vill arbeta 

långsiktigt med förskolorna, de vill att de kommer till biblioteket, men de vill även 

erbjuda fortbildning för förskolans personal. För att projektet ska bli lyckat behöver det 

finnas en förankring på chefsnivå. Både folkbibliotek och förskola arbetar med 

språkutveckling och cheferna inom de båda verksamheterna behöver skapa en samsyn 

kring detta arbete. I projektet fanns en tydlig förankring till bibliotekets verksamhet, 

men kopplingen till utbildningssidan var inte lika stark. Detta gjorde att det inte blev 

någon dialog på chefsnivå mellan de olika verksamheterna. I projektet fanns det 

kommuner där arbetet var väl förankrat både i verksamheten och på ledarnivå vilket 

ledde till en utveckling i organisationen och hos personalen, i de kommunerna kan de 

tänka sig nya satsningar utifrån den plan som redan finns. I många av de deltagande 

kommunerna fanns det eldsjälar i verksamheten som höll projektet vid liv. För att 

förhindra att projektet inte skulle dö ut har de i en kommun utformat en manual kring 

samverkan mellan folkbiblioteket och förskolan. En förankring på chefsnivå har visat 

sig vara nyckeln för att projektet ska bli meningsfullt (Wiklund, 2014, s. 39-41).  

2.1.5 Berätta, leka, läsa 

Forskarna Barbro Johansson och Sandra Hillén har utfört följeforskning av det 

läsfrämjande projektet Berätta, leka, läsa. Projektet pågick från hösten 2013 till och med 

våren 2015 och var ett läsfrämjande projekt för folkbibliotek och förskolor i Sörmlands, 

Västmanlands och Örebro län som finansierades med hjälp av Allmänna arvsfonden och 

PostKodLotteriets Kulturstiftelse. Projektet riktade sig till förskolebarn mellan ett och 

tre år och innebar att förskoleavdelningar under en termins tid arbetade med närläsning 

av en bok som de valde av projektets tre valbara böcker. Syftet med närläsningen var att 
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fokusera på små barns språkutveckling och att nå ut till föräldrarna (Johansson & 

Hillén, 2016, s. 7-8).  

Folkbibliotekens uppgift under projektet var att förmedla böcker till förskolorna, att 

samverka med förskolorna samt att anordna kulturaktiviteter för barnen, 

förskolepersonalen och föräldrarna. Målet med aktiviteterna som skedde i samarbete 

mellan folkbibliotek och förskola var att skapa förutsättningar för en fortsatt samverkan 

även efter projektets slut (Johansson & Hillén, 2016, s. 10). 

Det samarbete som fanns mellan folkbiblioteket och förskolorna under projektet var i 

stort sett det samma som tidigare, vilket innebar att biblioteket försedde förskolorna 

med bokpåsar och boklådor samt att de bjöd in förskolorna för att låna böcker eller 

komma på sagostunder. Det förekom även andra samarbetsformer så som 

språkutvecklingsprojekt, gemensam fortbildning, deltagande i föräldramöten samt 

arbete med läsombud. Genom projektet fanns en möjlighet att fördjupa det redan 

pågående samarbetet (Johansson & Hillén, 2016, s. 31-32). 

I utvärderingen av projektet är tidspress en aspekt som tas upp av både bibliotekarier 

och förskollärare. Av kommentarerna går det att utläsa att bristen på tid har upplevts 

stressande och har delvis tagit bort glädjen över att deltaga i projektet (Johansson & 

Hillén, 2016, s. 106-107). 

2.1.6 Litteraturprofilverksamhet i Mölndal 

Ann-Katrin Svensson som är professor vid center för barnpedagogisk forskning har 

utvärderat ett samarbete mellan bibliotek, förskola och familjedaghem i Mölndal. Sedan 

2005 finns ett fördjupat samarbete mellan förskolor, familjedaghem och biblioteken i 

Mölndal. Målet med samarbetet är att stimulera barnens språk- och läsutveckling. Detta 

sker i en fantasifull och språkstimulerande miljö på förskolorna. Det pedagogiska 

arbetet som utförs är kopplat till de mål i förskolans läroplan som handlar om barns 

språkutveckling (Svensson, 2013, s. 6). 

Skillnaden mellan en förskola med litteraturprofil och en förskola med mer traditionellt 

samarbete med biblioteket är att förskolor med litteraturprofil är diplomerade, att det 

finns avsatt tid för att utveckla verksamheter och att det är ett pågående arbete. På 

förskolorna i Mölndal med litteraturprofil är läsning av litteratur en naturlig del av den 

dagliga verksamheten. Personalen vill att barnen ska få positiva upplevelser av läsning 

och berättande och att böckerna ska stimulera till lärande och utveckling. På varje 

förskola finns en förskollärare som är litteraturansvarig och den personen har ett nära 

samarbete med bibliotekarien på biblioteket. Ett av kriterierna för att få kalla sig för 

litteraturförskola är att alla barn ska få besöka biblioteket eller bibliotekets bokbuss 

minst två gånger per år. Bokbussen besöker de diplomerade förskolorna en gång i 

månaden (Svensson, 2013, s. 7). 

Samverkan mellan förskolor och biblioteket i Mölndal har bland annat bestått av 

nätverksträffar, föräldramöten där bibliotekarier har deltagit och kurser i berättarkonst 

för förskollärarna. Bibliotekspersonalen upplever att deras roll mot förskolorna har 

ändrats. Det handlar inte längre bara om att erbjuda boklådor och sagostunder för 

förskolan utan även om att utbilda förskolepersonalen inom olika områden samt att 

inspirera barnens föräldrar Tack vare samarbetet har bibliotekspersonalen fått en större 
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kunskap om hur förskolorna arbetar med litteratur i verksamheten. (Svensson, 2013, s. 

19-20).  

Samarbetet mellan förskolorna och biblioteket har gjort att det är naturligt för 

förskollärarna att kontakta bibliotekarien på biblioteket för att önska böcker inom ett 

visst tema som bibliotekarien sedan förmedlar ut till förskolan. Att bibliotekarien har 

besökt alla de olika avdelningarna på förskolorna underlättar detta arbete. Ett annat 

exempel på samarbete är att det varje år anordnas litteraturkvällar på förskolorna då 

bibliotekarien presenterar nyutkomna böcker för personalen (Svensson, 2013, s. 22). 

Det finns en stolthet över samarbetet hos personalen både inom bibliotek och förskola. 

Genom att förskolorna och familjedaghemmen har haft en regelbunden kontakt med 

biblioteken så har de båda yrkesgrupperna kunnat ta del av varandras kompetenser. De 

båda yrkesgrupperna har en ömsesidig respekt för varandras kompetenser och 

verksamheter (Svensson, 2013, s. 37). 

2.2 Läsfrämjande i olika länder 

2.2.1 Bookstart, Bogstart och Bokstart 

Rydsjö (2012) sammanfattar i Dags att höja ribban!?: en rapport om samverkan mellan 

barnhälsovård och bibliotek kring små barns språk- och litteracitetsutveckling 

forskarna Wades och Moores (1993) samt Elkins och Lonsdales (1996) beskrivningar 

av projektet Bookstart. Projektet startade 1992 av den ideella 

läsfrämjandeorganisationen Booktrust i Birmingham, England. Bookstart hade som 

uppgift att i samarbete med barnhälsovården dela ut böcker till barnfamiljer, vilket 

skedde i samband med en hälsokontroll när barnet var nio månader gammalt. En 

sköterska gav familjen ett paket som bland annat innehöll en bok samt information om 

projektet och en inbjudan till biblioteket. Vid detta möte talade också sköterskan med 

föräldrarna om vikten att läsa tillsammans med sina barn och uppmuntrade föräldrarna 

att stimulera barnens språkutveckling (Rydsjö, 2012, s. 25). 

Rydsjö (2012) beskriver även forskarna Wades och Moores (1993) utvärdering av 

Bookstart där de kom fram till att Bookstart har varit ett lyckat projekt och metoden att 

inspirera föräldrar att läsa med sina barn, att ge barn bokgåvor och att BVC-personal 

informerar om vikten av läsning har gett resultat. Mellan år 1996 och 2000 gjorde Wade 

och Moore (2000) en longitudinell studie för att se hur effekten av Bookstart hade 

påverkat barnen och deras familjer. Det visade sig att när dessa barn började skolan 

presterade de bättre på olika tester jämfört med de barn som inte varit med i projektet. 

Att tidigt ha tillgång till litteratur och att föräldrar regelbundet läste tillsammans med 

sina barn hade gett barnen en stor fördel i skolan (Rydsjö, 2012, s. 26-28).  

Helle Hygum Espersen som arbetar på myndigheten KORA i Danmark fick i uppdrag 

att göra en utvärdering av Bogstart. Bogstart var ett projekt i Danmark som 

genomfördes vid två tillfällen, 2009-2012 och 2013-2016 (Hygum Espersen, 2016, s. 9) 

och som gick ut på att biblioteket skulle nå ut till barnfamiljer som bodde i utsatta 

bostadsområden. De gjorde hembesök när barnen var sex respektive tolv månader och 

delade ut bokgåvor som var åldersanpassade till barnen. När barnen sedan var arton 

månader fick familjen komma till biblioteket för att få ytterligare en bokgåva och när 

barnen var tre år gamla besöktes de på sin förskola och fick den sista bokgåvan. Detta 

gjordes för att uppmuntra föräldrar att få goda erfarenheter att dela tillsammans med 
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sina barn för att på så vis stimulera barnens språkutveckling (Hygum Espersen, 2016, s. 

5). 

Forskarna Bleses och Andersen har gjort en utvärdering av projektet Bogstart i 

Danmark. De kom fram till att projektet visade på flera positiva effekter, exempelvis att 

föräldrarna såg mycket positivt på projektet, vilket var en viktig förutsättning för att 

uppnå positiva resultat, dessutom hade mer än hälften av de familjer som deltog i 

undersökningen ändrat sina läsvanor. En av anledningarna till de ändrade läsvanorna 

kan varit tillgången till böcker. Innan projektet var det inte alla familjer som hade 

tillgång till böcker, vilket ändrades i och med Bogstart då det delades ut gratis böcker. 

80 procent av föräldrarna ansåg att en annan orsak till de förändrade läsvanorna var de 

goda råd som bibliotekspersonalen gav föräldrarna om hur de skulle läsa tillsammans 

med sina barn. Ytterligare en faktor som bidrog till förändrade läsvanor var att 

familjerna som deltog talade mer danska i hemmet och att de dessutom oftare läste högt 

på danska för sina barn (Bleses & Andersen, 2011, s. 56-58). 

En skillnad mellan Bookstart i England och Bogstart i Danmark var att Bogstart enbart 

riktade sig mot barnfamiljer som bodde i utsatta bostadsområden, vilket bland annat 

innebar att grupper som pratade minoritetsspråk var mer representerade. En annan 

skillnad var att det i Bogstartsprojektet var bibliotekspersonal som delar ut bokgåvorna 

medan det var sjukvårdspersonal som gjorde det i England (Bleses & Andersen, 2011, s. 

56). 

Rydsjö (2015) beskriver i Dags att höja ribban!: samverkan för små barns 

språkutveckling om hur projektet Bokstart ser ut i Sverige. I Sverige startade projektet 

2015 och det är upplagt så att bibliotekarier åker ut och gör hembesök hos barnfamiljer 

vid tre tillfällen under barnets uppväxt, då barnet är sex månader, tolv månader och tre 

år. Bibliotekarierna pratar med föräldrarna om hur de ska stimulera barns 

språkutveckling och samtidigt ger de ut en bok som är åldersanpassad till barnet 

(Rydsjö, 2015, s. 34). Detta är ett pågående projekt som vi inte har hittat någon 

utvärdering av. 

2.2.2 Läsfrämjande verksamhet i Pennsylvania 

Forskarna Donna Celano och Susan B. Neuman skrev år 2001 en rapport som handlade 

om folkbiblioteks viktiga roll när det gällde läsfrämjande för barn i delstaten 

Pennsylvania i USA. Tidigare utvärderingar hade fokuserat på hur många böcker som 

cirkulerat och inte på bibliotekets roll för barns litteracitet. Deras undersökning 

fokuserade därför på två viktiga delar av folkbibliotekets tjänster, nämligen barns 

sommarläsning och förskoleprogram (Celano & Neuman, 2001, s. 3). 

I stort sett alla bibliotek som deltog i undersökningen erbjöd någon form av program 

eller aktiviteter för barn mellan noll och fyra år. Ungefär en tredjedel av biblioteken fick 

besök av mellan tjugo och femtio förskolor i veckan (Celano & Neuman, 2001, s. 26).  

De flesta biblioteken hade mellan 30-60 minuter långa programaktiviteter för förskolan. 

Tre fjärdedelar av biblioteken erbjöd berättelsetimmar färre än fem timmar i veckan, 14 

procent av biblioteken erbjöd sex till tio timmar i veckan och endast ett fåtal bibliotek 

tillhandahöll mer är tio timmar i veckan (Celano & Neuman, 2001, s. 30). 
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I stort sett alla bibliotek erbjöd sagoläsning för sina förskolor. Andra aktiviteter som 

erbjöds var konst och hantverk, dockteatrar, sånguppträdanden och flera andra olika 

litteracitetsrelaterade program (Celano & Neuman, 2001, s. 32). 

2.2.3 Early literacy in Wisconsin 
Tessa Michaelson Schmidt som arbetar på den statliga myndigheten Wisconsin 

Department of Public Instruction skriver i ”Early literacy in Wisconsin: sharing a 

statewide harvest” att det år 2013 påbörjades ett läsfrämjande projekt av The Growing 

Wisconsin Readers som var samordnare av folkbibliotekets utvecklingsteam i delstaten 

Wisconsin i USA. Projektet gick ut på att föräldrar och vårdnadshavare på ett effektfullt 

sätt skulle läsa för bebisar och yngre barn. Projektet hette The 1.000 Books Before 

Kindergarten och var uppskattat i Wisconsin. Det uppmuntrade familjer med små barn 

att läsning och biblioteksbesök skulle bli till en vana. Projektet uppmuntrade föräldrar 

att låta sina barn ta del av läsning i olika miljöer så som i hemmet, på förskolan eller 

under sagostunden på biblioteket (Michaelson Schmidt, 2015, s. 7).  

I Wisconsin sågs projektet som en drop-in-aktivitet som biblioteket tillhandahöll. I allt 

större utsträckning sågs biblioteken i Wisconsin som värdefulla då de erbjöd 

läsfrämjande aktiviteter. Det fanns möjlighet för biblioteken att utforma tema, struktur 

och mål i projektet efter sina egna förutsättningar. För att uppmuntra till läsning fanns 

utrymmen för aktiviteter på biblioteken där familjer tillsammans kunde läsa, skriva, 

sjunga, prata, spela spel eller att klä ut sig. Detta projekt har även genererat i nya 

samarbetsformer mellan olika organisationer som exempelvis mellan bibliotek och 

förskolepersonal. Projektet har även gett upphov till en förbättrad kommunikation 

mellan olika biblioteksnätverk och mellan biblioteket och olika aktörer i samhället som 

arbetar med barns tidiga språkutveckling. Detta har även gett en ökad kunskap om hur 

de olika verksamheterna är organiserade och vilken verksamhet som de utövar 

(Michaelson Schmidt, 2015, s. 8-9). 

Tack vare projektet har det även uppstått fördjupade relationer på högre nivå i delstaten 

Wisconsin. Olika konsulenter som arbetar med litteracitet, barnbibliotek och 

barnverksamhet har träffats en gång i månaden för att dela med sig av varandras 

kompetenser och för att tillsammans utveckla verktyg som kan användas i ett 

läsfrämjande syfte. Detta har gett ett positivt resultat (Michaelson Schmidt, 2015, s. 9). 

The Growing Wisconsin Readers initiativ till detta projekt har bland annat lett till att 

stärka förbindelsen med barnhälsovården genom ett nationellt program som heter Reach 

Out and Read, där läkare ordinerar böcker och uppmuntrar familjer att läsa tillsammans. 

Ett resultat av projektet var att flera folkbibliotek i Wisconsin fick starkare förbindelser 

med lokala barnavårds- och familjecentraler genom att skapa läsanpassade väntrum och 

genom att informera föräldrar och vårdnadshavare om läsfrämjande program och andra 

tjänster. Tack vare olika lokala, regionala och statliga relationer som skapats genom 

projektet så fortsatte det att växa och ge goda resultat (Michaelson Schmidt, 2015, s. 

9).    
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2.3 Organisatoriska faktorer 

2.3.1 Bibliotek i centrum eller i periferin? 

Universitetsadjunkten Margareta Lundberg Rodin och doktoranden Katarina Michnik 

som arbetar på sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap på Högskolan i 

Borås har på uppdrag av Kungliga biblioteket genomfört en studie där de tittat på hur 

den organisatoriska placeringen i moderorganisationen uppfattas av bibliotekschefer 

inom tre olika biblioteksverksamheter i Sverige, universitets- eller högskolebibliotek, 

läns- eller regionbibliotek och folkbibliotek. Syftet med studien var att ta reda på vilken 

betydelse den organisatoriska placeringen och andra faktorer har för att 

bibliotekscheferna ska kunna genomföra sina uppdrag (Lundberg Rodin & Michnik, 

2016, s. 7-8). Vi har här valt att redovisa resultatet från cheferna vid folkbiblioteken. 

57 procent av folkbibliotekens chefer anser att den organisatoriska placeringen har stor 

eller ganska stor betydelse för verksamheten. Anledningarna till varför det är viktigt är 

bland annat att ett kort avstånd mellan biblioteksorganisationen och 

moderorganisationen underlättar relationen och informationen mellan cheferna. 

Dessutom har det betydelse för möjligheten att synliggöra verksamheten och för hur 

moderorganisationen prioriterar biblioteken i budgeten. Förutom den organisatoriska 

placeringen har faktorer som styrdokument, ekonomi, lagar och nätverk betydelse för 

bibliotekens genomslagskraft (Lundberg Rodin & Michnik, 2016, s. 10-12). 

Det finns många olika faktorer som gör att folkbibliotekets verksamhet i de olika 

kommunerna har olika förutsättningar. En sak som påverkar är hur många folkbibliotek 

som finns i de olika kommunerna. Detta varierar stort från enstaka folkbibliotek i små 

kommuner till cirka 40 stycken i den kommun som har flest. En av cheferna i studien 

beskriver att hen är en del av en liten biblioteksverksamhet i glesbygden som har 

begränsade ekonomiska resurser. Samtidigt som en annan chef i studien beskriver att 

deras biblioteksverksamhet består av 13 bibliotek, två bokbussar och utöver detta 

uppsökande verksamhet (Lundberg Rodin & Michnik, 2016, s. 61). En annan faktor 

som påverkar är driftskostnaden beräknat per invånare som varierar mellan 200 och 600 

kronor. Dessutom har svenska kommuner olika politisk organisation och även de 

ekonomiska förutsättningarna varierar (Lundberg Rodin & Michnik, 2016, s. 61). 

Det finns stora skillnader mellan Sveriges kommuner när det gäller var 

folkbiblioteksfrågor är placerade, sammanlagt 27 olika nämndlösningar framkommer i 

undersökningen. Det är vanligast att folkbibliotekets verksamhet är placerad i en kultur- 

och fritidsnämnd, det är en lösning som finns hos 30 procent utav de representerade 

kommunerna. 25 procent av kommunerna hanterar folkbiblioteksfrågorna i ett utskott 

under kommunstyrelsen. Den tredje vanligaste lösningen som 11 procent av 

kommunerna har är att biblioteksfrågorna är placerade i en kulturnämnd (Lundberg 

Rodin & Michnik, 2016, s. 80). Olika organisatoriska lösningar fungerar olika bra i 

olika kommuner och det är därför svårt att säga vilken lösning som är den bästa. En av 

cheferna som deltog i studien uttrycker att hen tror att det är en fördel att ha en ren 

kulturförvaltning i en större kommun, men att det kan vara en nackdel i en mindre 

kommun eftersom det då blir en liten förvaltning som har mindre ekonomiska resurser 

(Lundberg Rodin & Michnik, 2016, s. 85). 

När folkbibliotekscheferna rangordnar vilka fem faktorer som är viktigast för att få 

genomslag för biblioteksfrågor anser drygt en fjärdedel (26 procent) att lagstiftning är 
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den viktigaste faktorn. Till lagstiftning räknas biblotekslagen, biblioteksplaner, 

skollagen och andra dokument. Folkbibliotekscheferna nämner att det genom 

bibliotekslagen finns större möjlighet att motivera folkbiblioteksfrågor. Flera av 

cheferna poängterar att bibliotekslagen är nödvändig för att folkbiblioteksverksamheten 

ska få finnas kvar. Samtidigt framkommer att en del av cheferna anser att 

bibliotekslagen är för vag. Ekonomin är en annan viktig faktor för folkbibliotekens 

möjlighet att få genomslag för biblioteksfrågor. Budgeten som tilldelas folkbiblioteken 

påverkar verksamheten. Kommunens ekonomi har stor betydelse för folkbibliotekets 

verksamhet. Hur stort medel som folkbiblioteken får beror till viss del på kommunens 

ekonomiska möjligheter. Måldokument och policydokument är ännu en viktig faktor för 

att få genomslag. Med tydliga mål som förtydligar och synliggör verksamheten så finns 

det en större möjlighet att visa vad biblioteket kan bidra med (Lundberg Rodin & 

Michnik, 2016, s. 96-99). 

Lundberg Rodin och Michnik (2016) kommer fram till att samarbete med andra är en 

nödvändighet framförallt för folkbibliotek i mindre kommuner. En bibliotekschef i 

deras studie uttrycker att samarbete med andra kommuner kring bibliotekssystem och 

upphandlingar är bra för en mindre kommun och en annan bibliotekschef menar att 

samarbeten är livsnödvändiga för biblioteksutvecklingen i en mindre kommunal 

organisation (Lundberg Rodin & Michnik, 2016, s. 101). 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att den tidigare forskning som vi har tagit del av 

ger en bild över vilka läsfrämjande insatser som är vanliga dels hos folkbibliotek i södra 

Sverige men även till viss del i samband med olika samverkansprojekt mellan 

folkbibliotek och förskola. I samband med utvärderingar av olika läsfrämjande projekt 

mellan folkbibliotek och förskola får vi även en bild av hur samverkan mellan 

bibliotekarier och förskollärare ser ut samt vikten av denna samverkan. Vi kan 

konstatera att internationella läsfrämjande projekt till stor del liknar de svenska 

projekten. Avslutningsvis har vi tagit del av en studie som visar att organisatoriska 

faktorer påverkar folkbibliotekets verksamhet. 

Trots att det finns ett flertal utvärderingar av läsfrämjande projekt mellan folkbibliotek 

och förskola samt en kartläggning över folkbibliotekets läsfrämjande insatser i södra 

Sverige så har vi inte hittat någon landsöverskridande kvantitativ kartläggning över 

samverkan mellan folkbibliotek och förskola, vilket vår studie kan bidra med.  

3 Teori och analysredskap 

I vår studie har vi valt att använda oss av två olika teoretiska redskap i analysen av 

resultatet. När vi har analyserat de delar som handlar om vilka insatser som utförs i ett 

läsfrämjande syfte har vi valt att använda oss av Schmidts (2015) förklaringsmodeller 

för läsfrämjande. Den delen som handlar om de organisatoriska faktorer som påverkar 

samverkan har analyserats med hjälp av en hypotes. 

3.1 Förklaringsmodeller för läsfrämjande 

Vid utformandet av våra enkätfrågor och i vår analys har vi tagit hjälp av Schmidts 

(2015) förklaringsmodeller för läsfrämjande. Förklaringsmodellerna är framtagna för att 

ge en möjlighet att få fram på vilka olika sätt det går att ”tala om, se på och genomföra 
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läsfrämjande insatser” (Schmidt, 2015, s. 20). Dessa förklaringsmodeller går in i och 

överlappar varandra (Schmidt, 2015, s. 20), vilket gör att en läsfrämjande insats kan 

höra till mer än en förklaringsmodell. 

Den första förklaringsmodellen för läsfrämjande är understödjande av förmågor. Här 

ligger fokus på vad en individ behöver kunna för att nå en god läs- och skrivförmåga. 

Det handlar om vad individen ska klara av eller vad föräldrar, lärare och bibliotekarier 

behöver göra för att olika grupper ska nå mål kring bland annat språkutveckling och läs- 

och skrivkunnighet (Schmidt, 2015, s. 20-21). Exempel på insatser som går att koppla 

till denna förklaringsmodell är presentation av nya böcker samt att på olika sätt ge 

tillgång till litteratur (Schmidt, 2015, s. 26-30).  

Den andra förklaringsmodellen är läsfrämjande som social praktik. Här ligger fokus på 

samspel och interaktion kring texter. Utifrån önskemål eller behov hos de som deltar så 

handlar det om sociala aktiviteter där skrift ingår (Schmidt, 2015, s. 21). En vanlig 

insats som går att koppla till denna förklaringsmodell är sagostunder (Schmidt, 2015, s. 

36-37). När läsfrämjande som en social praktik upplevs som meningsfull för de som 

deltar så kan aktiviteterna närma sig nästa förklaringsmodell (Schmidt, 2015, s. 21). 

Den tredje förklaringsmodellen är läsfrämjande som bildning. Det innebär att det ges 

möjlighet till en fördjupad dialog kring det lästa. Målet med dialogen är att ge möjlighet 

till tolkning, något som är en förutsättning för att förstå en text. För att detta ska vara 

genomförbart behöver individen öppna upp för nya tolkningar. Det kan ske enskilt i en 

egen dialog med texten eller tillsammans med andra (Schmidt, 2015, s. 21). Att dela en 

upplevelse av en berättelse med andra i form av en bokcirkel är en insats som tillhör 

förklaringsmodellen läsfrämjande som bildning. Denna insats tillhör även 

förklaringsmodellen läsfrämjande som social praktik (Schmidt, 2015, s. 38). 

Den sista förklaringsmodellen är läsfrämjande som Mimesis. Den innebär att 

upplevelsen och dialogen av det lästa leder till skapande av något nytt (Schmidt, 2015, 

s. 21). Ett fåtal insatser går att koppla till denna förklaringsmodell, men en av dem är 

eget berättande som innebär att deltagare träffas för att skapa en ny berättelse (Schmidt, 

2015, s. 42). 

3.2 Organisatoriska skillnader 

Lundberg Rodin och Michnik (2016) har i sin studie Bibliotek i centrum eller i 

periferin? undersökt vilken betydelse den organisatoriska placeringen samt andra 

faktorer har för att biblioteken ska kunna genomföra sina uppdrag. De kommer fram till 

att det finns organisatoriska skillnader i kommunerna som påverkar folkbibliotekens 

verksamhet (Lundberg Rodin & Michnik, 2016). En del av dessa organisatoriska 

skillnader hör samman med om folkbiblioteken hör till stora eller små kommuner. Ett 

exempel på detta är att antalet folkbibliotek i kommunerna varierar vilket ger olika 

förutsättningar. Folkbiblioteket kan exempelvis tillhöra en liten biblioteksorganisation i 

glesbygden med små ekonomiska resurser eller en stor biblioteksverksamhet med 

många bibliotek, bokbussverksamhet och uppsökande verksamhet. Kommunernas 

styrning och deras ekonomiska förutsättningar påverkar folkbibliotekens verksamhet 

(Lundberg Rodin & Michnik, 2016, s. 61). Lundberg Rodin och Michnik (2016) 

kommer även fram till att olika organisatoriska lösningar fungerar olika bra i olika 

kommuner och det är svårt att säga vilken lösning som är den bästa. Det finns 
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bibliotekschefer som uttrycker att det kan finnas fördelar med en ren kulturförvaltning i 

en stor kommun, men att det kan vara en nackdel i en mindre kommun eftersom det är 

en liten förvaltning med små ekonomiska medel (Lundberg Rodin & Michnik, 2016, s. 

85). Studien visar att samarbete med andra framförallt är nödvändigt för folkbibliotek i 

mindre kommuner (Lundberg Rodin & Michnik, 2016, s. 101). Dessa faktorer får på 

olika sätt betydelse för folkbibliotekets verksamhet och gör det intressant att undersöka 

skillnader mellan stora och små kommuner när det gäller samverkan mellan 

folkbibliotek och förskola i ett läsfrämjande syfte. För att kunna ta reda på detta har vi 

valt att använda oss av en hypotes. En hypotes är ett antagande som gjorts och som ska 

testas (Wildemuth, 2009, s. 33) mot vår datainsamling och som kommer att användas i 

vår analys av resultatet. Vår hypotes är att det har betydelse för den läsfrämjande 

samverkan mellan folkbibliotek och förskola om folkbiblioteket finns i en stor eller liten 

kommun. 

4 Metod: Enkät 

I detta kapitel kommer vi att förklara valet av datainsamlingsmetod, samt hur vi 

resonerade kring urvalet av informanter. Vidare görs en förklaring över hur vi gått 

tillväga i utformandet av enkäten samt hur vi hanterade frågor och kommentarer från de 

deltagande folkbiblioteken. Kapitlet innehåller även en diskussion kring reliabilitet, 

validitet och trovärdighet. Till sist tas etiska ställningstaganden upp och 

analysmetoderna presenteras. 

För att kunna svara på uppsatsens forskningsfrågor och för att kunna göra en 

kartläggning över folkbibliotekens samverkan med förskolor i ett läsfrämjande syfte 

valde vi att göra en kvantitativ studie i form av en enkät, vilket är lämpligt att använda 

när forskaren exempelvis vill veta hur vanligt förekommande något är (Trost, 2012, s. 

23). 

4.1 Urval 

Genom att använda en enkät går det att nå många informanter över ett stort geografiskt 

område (Bryman, 2011, s. 228), vilket vi ville göra då vår förhoppning var att få in svar 

som representerade olika delar av Sverige. När det handlar om val av population är det 

viktigt att komma fram till vilka i befolkningen som kan svara på studiens 

frågeställningar (Trost, 2012, s. 25). I vårt fall var det folkbibliotekspersonal i Sverige 

som blev den utvalda populationen. Vår tanke från början var att göra en 

totalundersökning, vilket innebär att enkäten skickas ut till hela populationen (Trost, 

2012, s. 38). Vi insåg snart att det skulle bli svårt att få reda på hur det såg ut på varje 

folkbibliotek i Sverige och valde då istället att göra ett urval genom att endast skicka ut 

enkäten till huvudbiblioteken i Sveriges 290 kommuner. Detta innebar att vi enbart 

kunde få reda på hur förutsättningarna var på huvudbiblioteken i Sverige och inte hur 

det såg ut på varje enskilt folkbibliotek. 

4.2 Tillvägagångssätt 

För att kunna nå ut till våra informanter behövde vi få tillgång till deras e-postadresser. 

Vi började med att hämta en lista på alla Sveriges kommuner från Sveriges Kommuner 

och Landstings (2017-a) hemsida, så att vi med säkerhet inte skulle missa att skicka ut 
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till något folkbibliotek. Därefter letade vi upp e-postadresserna i biblioteksdatabasen 

Libris och förde in dessa i en lista. De adresser som var uppenbara adresser till 

ansvariga för fjärrlån eller till en enskild person byttes ut mot en allmän adress till 

folkbiblioteket som vi hämtade från dessa biblioteks hemsidor. 

Utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar utformades sedan enkätens frågor. Bryman 

(2011) poängterar att alla frågor i frågeformuläret ska vara relevanta för studiens syfte 

och frågeställningar och frågor som inte behandlar detta bör inte vara med (Bryman, 

2011, s. 249). I kommunikation med handledarna kom vi fram till vilka frågor som var 

relevanta och hur de skulle formuleras. Bryman (2011) skriver att det är viktigt att 

enkätens frågeformulär är lätt att förstå och lätt att följa. Dessutom är det bra om det 

inte innehåller allt för många öppna frågor och att det är lagom långt (Bryman, 2011, s. 

228).  

Vår enkät var en strukturerad enkät, vilket innebar att den innehöll frågor med fasta 

svarsalternativ (Trost, 2012, s. 59), men med tillfälle för informanten att ge övriga svar 

på sju av de strukturerande frågorna om inte de fasta svarsalternativ som fanns var 

tillfredsställande. Det fanns också en öppen fråga där folkbiblioteken kunde ge övriga 

valfria kommentarer i slutet av enkäten. Enkäten kom till sist att innehålla tolv frågor 

utifrån fyra olika teman: allmänna frågor om biblioteket, nulägesfrågor om läsfrämjande 

i samverkan med förskolor, organisationsfrågor och frågor om folkbibliotekens 

samverkan med förskolor i ett läsfrämjande syfte framöver. Enkäten skapades sedan i 

det digitala verktyget Google Forms. Vi uppfattade det som användarvänlig för oerfarna 

och det var lätt att skapa en attraktiv layout och en tilltalande enkät. Där fanns även bra 

möjligheter att se resultatet i form av olika diagram och det gick att gå in på varje 

enskilt svar, vilket gav möjlighet att följa upp oklara svar och kommentarer. 

När vi designade enkäten utgick vi dels från det som framkommit i tidigare forskning, 

främst utifrån Schmidts (2015) studie om läsfrämjande insatser i sex olika regioner i 

södra Sverige, men även från våra erfarenheter som förskollärare och timanställda på 

folkbibliotek där vi skaffat oss en förkunskap vad gäller vissa folkbiblioteks 

läsfrämjande insatser ut mot förskolan. Vi visste således att de olika läsfrämjande 

insatserna som boklådor, sagostunder, kapprumsbibliotek och övriga insatser som vi 

tagit med som svarsalternativ var relativt vanliga aktiviteter. 

Att själva frågeformuläret och följebrevet har en prydlig layout som ger ett positivt 

intryck och som fångar ett intresse hos informanterna är något som visat sig ha 

betydelse för att informanterna ska vilja besvara enkäten (Trost, 2012, s. 44). I vårt 

följebrev började vi med att förklara betydelsen av läsfrämjande arbete både inom 

folkbiblioteket och förskolan. Sedan presenterade vi i vilket sammanhang som studien 

utfördes, vi betonade att svaren var anonyma och till sist länkade vi till webbenkäten 

och skrev ner våra kontaktuppgifter. Webbenkäten skickades sedan ut 21 april med sista 

svarsdatum 4 maj. Det var enbart en e-postadress som inte fungerade och där vi fick leta 

upp en annan adress att skicka till. Vi fick ett e-postmeddelande från en bibliotekarie i 

en större stad som undrade om vi ville ha svar på hur det såg ut på deras bibliotek eller 

på alla bibliotek som hör till huvudbiblioteket i staden. Vi svarade att bibliotekarien 

skulle svara utifrån förutsättningarna på sitt bibliotek. Innan påminnelsen skickades ut 

hade vi fått 132 svar vilket motsvarar en svarsfrekvens på 46 procent. 
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En påminnelse via e-post skickades ut 28 april. Eftersom webbenkäten var helt anonym 

så visste vi inte vilka som svarat på den, därför valde vi att skicka ut påminnelsen till 

alla folkbibliotek. I samband med att påminnelsen hade gått ut fick vi några e-

postmeddelanden från biblioteken. Det var två e-postmeddelanden där bibliotekarier 

skrev att de hade vidarebefordrat meddelandet till kollegor ansvariga för 

barnverksamheten. På ett av dessa bibliotek hade till slut en annan person svarat på 

frågorna eftersom barnbibliotekarien var sjukskriven. I ett annat e-postmeddelande fick 

vi kompletterande information kring bibliotekets samverkan med öppna förskolan i 

kommunen. Det var även en bibliotekarie som undrade om hens svar hade kommit bort 

eller om vi ville att hen skulle svara på enkäten ytterligare en gång med tanke på 

påminnelsen. Vi svarade på de e-postmeddelanden som vi kände behövde svaras på och 

betonade då ännu en gång att webbenkäten var anonym och att det var därför som vi 

skickade påminnelsen till alla deltagande folkbibliotek. När svarstiden var slut hade vi 

fått in 215 svar vilket motsvarar 74 procent i svarsfrekvens. I Samhällsvetenskapliga 

metoder står det att en svarsfrekvens på 70-85 procent är ett bra resultat (Bryman, 2011, 

s. 231). Bortfallet på 26 procent kan exempelvis bero på att informanten inte vill delta i 

studien eller att informanterna är svåra att nå (Bryman, 2011, s. 181). Om det finns en 

skillnad på svaren mellan de informanter som svarat på enkäten och på de som inte 

svarat finns risken för att resultatet blir skevt, vilket betyder att ju större bortfallet är 

desto större är risken för ett snedvridet resultat (Bryman, 2011, s. 231). Det är bra att ha 

i åtanke att de folkbibliotek som inte svarat på denna enkätundersökning skulle kunnat 

ha påverkat och gjort skillnad för vårt resultat (Bryman, 2011, s. 181). 

Vi har fått in svar från folkbibliotek i alla regioner/landsting förutom från Region 

Gotland som endast har en kommun vars huvudbibliotek valt att inte svara på enkäten. 

Från Region Halland valde endast ett huvudbibliotek av sex möjliga (17 procent) att 

svara och i Landstinget Blekinge svarade 100 procent av huvudbiblioteken. I de övriga 

regionerna/landstingen varierar svarsfrekvensen mellan 50-90 procent. Detta innebär att 

folkbibliotek som deltagit i vår enkätundersökning är jämnt fördelade över i stort sett 

hela Sverige, vilket ger en representativ bild av hur samverkan mellan folkbibliotek och 

förskola i ett läsfrämjande syfte ser ut. Av de deltagande folkbiblioteken i studien är det 

över hälften (57,2 procent) som kommer från kommuner med mindre än 20 000 

invånare. 26 procent av de deltagande folkbiblioteken kommer från kommuner med    

20 000-50 000 invånare, 14,9 procent kommer från kommuner med 50 000-200 000 

invånare och 1,9 procent kommer från kommuner med fler än 200 000 invånare. 

Efter att webbenkäten var stängd fick vi två e-postmeddelanden, ett från ett 

folkbibliotek som påpekade att det inte längre gick att svara på vår enkät och ett från ett 

bibliotek där bibliotekarien hade fått länken med undersökningen skickad till sig efter 

det att undersökningen var avslutad. I båda fallen svarade vi att de gärna fick skriva 

några rader om sin samverkan med förskolor i ett läsfrämjande syfte. Det ena 

biblioteket svarade då att de har en samverkan med förskolorna, men att vi säkert hade 

tillräckligt med material. 

4.3 Reliabilitet, validitet och trovärdighet 

Vid kvantitativa undersökningar används begreppen reliabilitet och validitet. Med 

reliabilitet menas hur tillförlitlig undersökningen är, men även huruvida resultatet från 

undersökningen blir desamma om den återupprepas (Bryman, 2012, s. 49). För att få en 

så hög reliabilitet som möjligt krävs bland annat att situationen för de som svarar på 
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frågorna är likvärdiga, vilket exempelvis kan betyda att informanterna får samma frågor 

och att de får frågorna vid en viss tidpunkt. Det är också viktigt att frågorna som ställs 

är tydliga. Skulle det bli missuppfattningar vad gäller frågorna i en enkätundersökning 

blir svaren skeva och undersökningens reliabilitet blir låg (Trost, 2012, s. 61-63). En sak 

som bör tas i beaktning i samband med vår studie är att vi inte vet säkert vem som 

besvarat enkäten, om det är en person med rätt kompetens (Bryman, 2011, s. 230) eller 

om informanten besvarat enkäten mer än en gång (Bryman, 2011, s. 610). 

Med validitet menas att frågorna som ställs ska svara på vad som undersöks. Då vi haft 

våra forskningsfrågor i fokus när enkäten utformades har vi tagit upp relevanta frågor 

för undersökningen, vilket gör att vi anser att validiteten blir hög. Om många 

informanter exempelvis missuppfattar frågorna blir både reliabiliteten och validiteten 

låg (Trost, 2012, s. 61-63). Att göra frågorna så tydliga som möjligt var något vi hade i 

åtanke när vi utformade frågorna till enkäten. Vi är medvetna om att informanterna ändå 

kan ha misstolkat frågorna, vilket i sin tur kan ha påverkat resultatet. 

Trovärdigheten för enkäten kan ha påverkats av att vi valde att lita på Sveriges 

kommuner och landstings lista på vilka regioner/landsting som finns i Sverige. Bland de 

övriga kommentarer vi fick var det ett par informanter som påpekade att vi skrivit fel 

region/landsting i svarsalternativen. Även en felstavning fanns med på denna lista av 

regioner/landsting där vi skrev Kronoborg istället för Kronoberg. 

4.4 Analysmetoder 

För att kunna analysera vårt resultat förde vi in våra enkätsvar i Excel där vi tog fram 

korrelationstabeller som vi sedan valde att visa i form av stapeldiagram som används i 

resultatdelen för att synliggöra vårt resultat. Dessa diagram har sedan analyserats och 

diskuterats utifrån univariat- och bivariatanalys. Med univariatanalys menas att en 

variabel i taget analyseras (Bryman, 2011, s. 322), vilket i vårt fall innebar att vi i vår 

analys tittade på totalpopulationens svar utifrån varje enskild fråga. Bivariatanalys 

används när samband mellan två variabler ska jämföras med varandra (Bryman, 2011, s. 

326). I vår bivariatanalys har vi jämfört skillnader mellan folkbibliotek i stora 

respektive små kommuner. Vi har använt oss av Schmidts (2015) förklaringsmodeller 

för läsfrämjande vid analysen av de läsfrämjande insatserna samt en hypotes i analysen 

av de organisatoriska frågorna. 

Vi har även använt oss av en innehållsanalys för att analysera de öppna frågorna i 

enkäten. Genom en innehållsanalys går det att systematiskt och objektivt analysera 

svaren (Bryman, 2011, s. 282). I vår innehållsanalys valde vi att dela in innehållet 

utifrån tydliga teman som vi sedan analyserade.  

4.5 Forskningsetisk hänsyn 

För att garantera folkbibliotekens anonymitet har vi behövt göra några etiska val i 

samband med vår redovisning av resultatet. Det har främst handlat om enskilda 

kommentarer som vi varit tvungna att ta bort eftersom det annars hade framgått vilket 

folkbibliotek som det handlade om. 
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5 Resultat 

I följande kapitel presenteras resultatet av de 215 svar som vi fick genom vår 

enkätstudie. Resultatet presenteras i fyra teman kopplade till studiens frågeställningar: 

Informanterna, Olika insatser som används i samverkan mellan folkbibliotek och 

förskolor i ett läsfrämjande syfte, Folkbibliotekens intresse för en utvidgad samverkan 

med förskolor i ett läsfrämjande syfte framöver och Organisatoriska faktorer som 

påverkar samverkan mellan folkbibliotek och förskolor i ett läsfrämjande syfte. I varje 

tema har vi valt att redovisa de enkätfrågor som vi anser vara kopplade till dessa. 

Utvalda frågor redovisas även med diagram som visar resultatet utifrån om 

folkbiblioteken hör till stora eller små kommuner. Allra sist redovisar vi övriga frivilliga 

kommentarer som folkbiblioteken lämnat om deras samverkan med förskolorna i ett 

läsfrämjande syfte, nu och framöver.  

5.1 Informanterna 

I vår resultatredovisning har vi förutom att titta på totalpopulationen valt att dela upp 

informanterna efter om folkbiblioteken tillhör små eller stora kommuner, där stora 

kommuner är de kommuner med fler än 50 000 invånare och små kommuner är de med 

färre än 50 000 invånare. Det innebär att 16,8 procent av informanterna hör till stora 

kommuner och 83,2 procent hör till små kommuner. 
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5.2 Olika insatser som används i samverkan mellan 
folkbibliotek och förskolor i ett läsfrämjande syfte 

Diagram 1. Fråga 3: På vilket/vilka sätt samverkar ni med förskolor i ett läsfrämjande syfte på ert 

bibliotek? 

 

1. Barnavdelning på bibliotek som förskolor besöker 
2. Boklådor 
3. Bokpåsar 
4. Bokprat för förskolans personal 
5. Bokprat för förskolans barn 
6. Bokcirkel för förskolans personal 
7. Bokcirkel för förskolans barn 
8. Nätverksträffar mellan bibliotekarier och förskollärare 
9. Deltagande i föräldramöten på förskolor 
10. Sagostunder för förskolor 
11. Teaterföreställningar för förskolor 
12. Bokbuss som besöker förskolor 
13. Kapprumsbibliotek 
14. Litteraturförskolor 
15. Förskolebibliotek 
16. Övriga 

Alla folkbibliotek som deltagit i enkätundersökningen har valt att svara på frågan om på 

vilka sätt som de samverkar med förskolorna i ett läsfrämjande syfte. Det är 98,6 

procent av folkbiblioteken som svarat att de har en barnavdelning som förskolorna 

besöker. Att använda boklådor och bokpåsar i ett läsfrämjande syfte ut mot förskolan är 

relativt vanligt, 55,8 procent använder sig av boklådor och 66,5 procent använder sig av 

bokpåsar. Bokprat mot förskolans personal är det 37,7 procent av folkbiblioteken som 

har och det är 1,4 procent av folkbiblioteken som använder sig av bokcirkel mot samma 

målgrupp. 22,3 procent av folkbiblioteken har bokprat för förskolans barn och det är 0,9 

procent av folkbiblioteken som anordnar bokcirklar för barnen. Det är 31,2 procent av 

folkbiblioteken som har nätverksträffar mellan folkbibliotekets och förskolans personal. 

53 procent av folkbiblioteken deltar i föräldramöten på förskolorna. 63,3 procent av 

folkbiblioteken anordnar sagostunder för förskolor och det är 48,8 procent som 

9
8

,6
%

5
5

,8
% 6
6

,5
%

3
7

,7
%

2
2

,3
%

1
,4

%

0
,9

%

3
1

,2
%

5
3

,0
% 6
3

,3
%

4
8

,8
%

2
8

,4
%

1
9

,5
%

4
,7

%

8
,8

% 1
9

,1
%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Arbetssätt som används av folkbibliotek ut mot 
förskolan i ett läsfrämjande syfte



22 

 

anordnar teaterföreställningar för denna målgrupp. Det är 28,4 procent av 

folkbiblioteken som har bokbuss som besöker förskolor och 19,5 procent av 

folkbiblioteken har svarat att det finns kapprumsbibliotek i kommunen. Av de svarande 

folkbiblioteken är det 4,7 procent som svarar att det finns litteraturförskolor och 8,8 

procent som svarar att det finns förskolebibliotek i kommunen. 

19,1 procent av folkbiblioteken har svarat att de har övriga läsfrämjande verksamheter 

mot förskolor. Dessa verksamheter ser olika ut, men går att dela in i olika kategorier. 

Det är dels utåtriktad verksamhet så som språkväskor, bokkassar i förskolornas 

kapprum, temaväskor med mera. Sedan är det verksamhet där biblioteket bjuder in 

förskolorna till olika aktiviteter så som minibio, sagoträffar, biblioteksvisningar, sång, 

lek och pyssel med mera. Det finns även folkbibliotek som har verksamhet riktad mot 

förskolans personal där det bland annat handlar om fortbildning genom föreläsningar. 

En del sådan verksamhet riktar sig även mot förskolebarnens föräldrar.  
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Diagram 2. Fråga 3: På vilket/vilka sätt samverkar ni med förskolor i ett läsfrämjande syfte på ert 

bibliotek? 

 

1. Barnavdelning på bibliotek som förskolor besöker 
2. Boklådor 
3. Bokpåsar 
4. Bokprat för förskolans personal 
5. Bokprat för förskolans barn 
6. Bokcirkel för förskolans personal 
7. Bokcirkel för förskolans barn 
8. Nätverksträffar mellan bibliotekarier och förskollärare 
9. Deltagande i föräldramöten på förskolor 
10. Sagostunder för förskolor 
11. Teaterföreställningar för förskolor 
12. Bokbuss som besöker förskolor 
13. Kapprumsbibliotek 
14. Litteraturförskolor 
15. Förskolebibliotek 
16. Övriga 

De flesta av insatserna som sker i samverkan mellan folkbibliotek och förskola i ett 

läsfrämjande syfte förekommer lika mycket i stora respektive små kommuner. Det finns 

dock några insatser där det går att se skillnader. Boklådor förekommer oftare bland 

folkbiblioteken i små kommuner (59,2 procent) jämfört med folkbiblioteken i stora 

kommuner (38,9 procent). Mer än hälften (58,3 procent) av folkbiblioteken i stora 

kommuner har bokprat för förskolan personal jämfört med folkbiblioteken i små 

kommuner där det är 33,5 procent som tillämpar denna insats. Även nätverksträffar 

mellan bibliotekarier och förskollärare är vanligare i stora kommuner (44,5 procent) 

jämfört med små kommuner (28,5 procent). Över hälften (55,6 procent) av 

folkbiblioteken i stora kommuner har svarat att de har en bokbuss som besöker 
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förskolor, siffran för små kommuner är 22,9 procent. Andra skillnader som går att utläsa 

är att det är vanligare med både litteraturförskolor (8,3 procent) och förskolebibliotek 

(3,9 procent) i stora kommuner jämfört med små kommuner (3,9 procent respektive 7,3 

procent). Huruvida vår hypotes har bekräftats eller förkastats när det gäller läsfrämjande 

insatser där folkbibliotek och förskola samverkar återkommer vi om i vår analys av 

resultatet. 

5.3 Folkbibliotekens intresse för en utvidgad 
samverkan med förskolor i ett läsfrämjande syfte 
framöver 

Diagram 3. Fråga 11: Kulturrådet har under 2017 fått i uppdrag att utöka satsningen på Bokstart så att den 

även omfattar läsfrämjande inom förskolan. Hur troligt anser ni det vara att ni söker projektpengar från 

Kulturrådet för en sådan satsning? 

 

Alla bibliotek utom ett har svarat på frågan om folkbiblioteket ser det som troligt att de 

kommer söka bidrag från Kulturrådet för en satsning inom Bokstart med inriktning mot 

förskolan. Här går det att utläsa ett ganska jämt utspritt resultat. Folkbiblioteken svarade 

utifrån en likertskala där ett motsvarade Inte troligt och fem motsvarade Mycket troligt. 

15,9 procent av folkbiblioteken har angett en etta, 17,8 procent har angett en tvåa, 33,2 

procent har angett en trea, 21 procent har angett en fyra och 12,1 procent har angett en 

femma. 
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Diagram 4. Fråga 11: Kulturrådet har under 2017 fått i uppdrag att utöka satsningen på Bokstart så att den 

även omfattar läsfrämjande inom förskolan. Hur troligt anser ni det vara att ni söker projektpengar från 

Kulturrådet för en sådan satsning? 

 

Vid en jämförelse mellan svaren från folkbibliotek i stora respektive små kommuner går 

det att utläsa skillnader. Svaren från folkbiblioteken som tillhör stora kommuner 

fördelar sig någorlunda jämnt på likertskalan. Det är en skillnad jämfört med svaren 

från folkbiblioteken i små kommuner som är mer spritt fördelat över svarsalternativen 

och mer liknar totalpopulationens svar. 

Det är 214 folkbibliotek som har valt att svara på frågan om det finns några planer på 

samverkan med förskolan inom det närmaste halvåret. 50 procent svarar att det finns 

planer på sådan samverkan, 21 procent av folkbiblioteken har inga sådana planer och 

25,7 procent svarar att de eventuellt kommer att samverka med förskolan inom det 

närmaste halvåret. Övriga 3,3 procenten svarar bland annat att folkbiblioteket är under 

ombyggnad, att de kommer att fortsätta sitt redan påbörjade arbete och att de ständigt 

arbetar läsfrämjande. Förutom detta ges exempel på vilken samverkan som är 

inplanerad under det närmaste halvåret. Ett folkbibliotek ska delta vid föräldramöten på 

förskolan och ett annat ska skapa ett läsprojekt med förskolor till hösten. 
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Diagram 5. Fråga 12: Hur troligt tror ni att det är att ni utökar en samverkan med förskolorna i ett 

läsfrämjande syfte inom en femårsperiod? 

 

Det är 214 av de tillfrågade folkbiblioteken som svarat på frågan om hur troligt det är 

att de utökar sin samverkan med förskolorna i ett läsfrämjande syfte inom en 

femårsperiod. Det är många av de svarande folkbiblioteken som anser att sannolikheten 

för samverkan med förskolorna i ett läsfrämjande syfte inom en femårsperiod är mycket 

trolig. På en likertskala där ett motsvarade Inte troligt och fem motsvarade Mycket 

troligt har 1,9 procent av folkbiblioteken angett en etta, 0,9 procent har angett en tvåa, 

22 procent har angett en trea, 43 procent har angett en fyra och 32,2 procent har angett 

en femma. 

5.4 Organisatoriska faktorer som påverkar samverkan 
mellan folkbibliotek och förskolor i ett läsfrämjande 
syfte 

På frågan om vilka förskolor som folkbiblioteken samverkar med i ett läsfrämjande 

syfte har vi fått 214 svar. 78,5 procent av folkbiblioteken som deltog i undersökningen 

samverkar med alla förskolor i kommunen oavsett huvudman. De som enbart samverkar 

med kommunala förskolor är 15,9 procent och de som enbart samverkar med förskolor i 

annan regi är 3,3 procent. Bland de övriga 2,3 procenten är det ett folkbibliotek som 

riktar sig mot dagbarnvårdare och ett folkbibliotek som säger sig ge samma service till 

alla förskolor oavsett huvudman. Dessutom är det ett folkbibliotek som kommenterar att 

de riktar sig mot alla, men att det är ett mindre antal förskolor som de har kontakt med 

och samarbetar med. Ytterligare ett folkbibliotek bjuder in alla förskolor oavsett 

huvudman till sagostunder, men har förskolebibliotek enbart på de kommunala 

förskolorna. 
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Diagram 6. Fråga 9: Hur stort intresse anser ni att det finns hos förskolorna för en samverkan med er på 

folkbiblioteket i ett läsfrämjande syfte? 

 

Enligt folkbiblioteken i studien upplever de flesta att det finns ett stort intresse hos 

förskolorna för en samverkan i ett läsfrämjande syfte. På en likertskala där ett 

motsvarade Obefintligt och fem motsvarade Mycket stort är det inget folkbibliotek som 

svarat en etta. 1,4 procent har angett en tvåa, 21,4 procent har angett en trea, 47,9 

procent har angett en fyra och 29,3 procent har angett en femma. 

Diagram 7. Fråga 6: Vem tog initiativet till er samverkan med förskolor i ett läsfrämjande syfte? 

 

Det är 209 folkbibliotek som har svarat på frågan om vem som har tagit initiativet till 

samverkan med förskolor i ett läsfrämjande syfte. Av de svarande är det elva stycken 

(5,3 procent) som inte vet vem som tagit initiativet. På denna fråga har folkbiblioteken 

kunnat fylla i flera relevanta alternativ vilket gör att det finns flera svarskombinationer. 

Sammanlagt har folkbiblioteken svarat med 24 olika kombinationer till initiativtagande. 

Av de svarande folkbiblioteken är det 93,3 procent som svarar att folkbiblioteket finns 

med som initiativtagare till samverkan med förskolan i ett läsfrämjande syfte, enbart 
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eller i samverkan med andra aktörer. Vi har valt att redovisa de tre vanligaste 

kombinationerna. Resterande kombinationer finns i kolumnen Övriga kombinationer. 

Det är vanligast att folkbibliotek tillsammans med förskolorna tagit initiativet till en 

läsfrämjande samverkan (45,5 procent). 33 procent har svarat att det enbart är 

folkbiblioteket som har initierat samverkan. Den tredje vanligaste kombinationen på 

initiativtagare är folkbiblioteket, förskolorna och politiker (4,3 procent). Andra 

initiativtagare som framkom av enkätsvaren var bland annat folkbiblioteket, förskolorna 

och förvaltningar samt folkbiblioteket, förskolorna, förvaltningarna och politikerna. 

Vissa folkbibliotek har andra initiativtagare till samverkan exempelvis talpedagoger och 

regionbibliotek. Av alla svar som inkommit är det endast två folkbibliotek som svarat 

att det är andra aktörer än folkbiblioteket som tagit initiativet. I det ena fallet är det 

förskola och förvaltning som tagit initiativet och i det andra fallet har initiativet tagits av 

politiker. 

Diagram 8. Fråga 6: Vem tog initiativet till er samverkan med förskolor i ett läsfrämjande syfte? 

 

Nästan hälften (46,8 procent) av folkbiblioteken i små kommuner har angett att det är 

folkbiblioteket tillsammans med förskolorna som har tagit initiativet till en samverkan i 

ett läsfrämjande syfte jämfört med folkbiblioteken i stora kommuner där 38,9 procent 

angett detta alternativ. I stort sett lika många procent ur de två urvalsgrupperna (33,3 

och 32,9 procent) har svarat att det är folkbiblioteket som tagit initiativet till samverkan. 

En stor skillnad som går att utläsa är att det inte är något av folkbiblioteken i de stora 

kommunerna som svarat att folkbiblioteket, förskolorna och politikerna har tagit 

initiativet. 
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Diagram 9. Fråga 8: Vem ansvarar för er samverkan med förskolor i ett läsfrämjande syfte? 

 

Det är 214 folkbibliotek som svarat på frågan om vem som ansvarar för samverkan 

mellan folkbiblioteket och förskolorna i ett läsfrämjande syfte. 55,1 procent anger att 

det är folkbibliotekets personal som ansvarar för denna samverkan. Det näst vanligaste 

svaret är att det är ett gemensamt ansvar mellan folkbibliotekets och förskolornas 

personal (37,9 procent). 2,3 procent har angett att det är personalen på förskolorna som 

har ansvaret och 4,7 procent har gett övriga alternativ som svar. Bland de övriga svaren 

framgår bland annat att ett folkbibliotek inte har något som reglerar ansvarsfrågan kring 

samverkan. På ett par folkbibliotek går det att se en strävan efter ett gemensamt ansvar, 

men att det i nuläget är folkbibliotekets personal som är ansvariga. Ett folkbibliotek 

svarar att ansvaret ligger på en särskild enhet inom kommunen med pedagogisk 

inriktning och ett annat folkbibliotek svarar att ansvaret är ett samarbete mellan två 

förvaltningar. 
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Diagram 10. Fråga 5: Hur finansieras er samverkan med förskolor i ett läsfrämjande syfte? 

 

1. Folkbibliotekets ordinarie budget 
2. Folkbibliotekets ordinarie budget och projektpengar från Kulturrådet. 
3. Folkbibliotekets ordinarie budget, kommunala förskolans ordinarie budget, förskolor i annan 

regis ordinarie budget och projektpengar från Kulturrådet. 
4. Folkbibliotekets ordinarie budget, projektpengar från regionen och projektpengar från 

Kulturrådet. 
5. Folkbibliotekets ordinarie budget och kommunala förskolans ordinarie budget. 
6. Folkbibliotekets ordinarie budget, kommunala förskolans ordinarie budget och projektpengar 

från Kulturrådet. 
7. Övriga kombinationer 

På frågan om hur samverkan med förskolorna i ett läsfrämjande finansieras har alla 

deltagande folkbibliotek svarat, men det är ett folkbibliotek som svarat att de inte vet 

hur deras finansiering för denna samverkan ser ut. Även på den här frågan hade 

folkbiblioteken möjlighet att kryssa i flera olika svarsalternativ. Detta gör att det har 

framkommit 29 olika kombinationer om hur folkbiblioteken finansierar den 

läsfrämjande samverkan med förskolan. Vi har valt att redovisa de sex vanligaste 

kombinationerna för finansiering. Nästan alla folkbibliotek (98,6 procent) finansierar 

sin samverkan med förskolor i ett läsfrämjande syfte via folkbibliotekets ordinarie 

budget, antingen enbart eller i kombination med annan finansiering. Det är 40,9 procent 

som svarat att det enbart är pengar från folkbibliotekets ordinarie budget som 

finansierar denna verksamhet. 30,7 procent av folkbiblioteken finansierar samverkan 

med en kombination av pengar från folkbibliotekets ordinarie budget och projektpengar 

från Kulturrådet. En annan relativt vanlig kombination av finansiering är 

folkbibliotekets ordinarie budget tillsammans med den kommunala förskolans ordinarie 

budget, förskolor i annan regis ordinarie budget och projektpengar från Kulturrådet, 

vilket 3,7 procent av de svarande har. Samma procentsats har 

finansieringskombinationen folkbibliotekets ordinarie budget kombinerat med 

projektpengar från regionen och projektpengar från Kulturrådet. 2,8 procent av de 

svarande folkbiblioteken anger att de finansierar det läsfrämjande arbetet med förskolan 

genom folkbibliotekets ordinarie budget kombinerat med bidrag från den kommunala 

förskolans ordinarie budget. Denna procentsats har även kombinationen folkbibliotekets 

ordinarie budget tillsammans med den kommunala förskolans ordinarie budget och 
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projektpengar från Kulturrådet. Inget folkbibliotek har svarat att finansieringen enbart 

sker genom förskolornas budget oavsett huvudman. Det är 45,6 procent av 

folkbiblioteken i studien som svarat att finansieringen sker genom projektpengar från 

Kulturrådet, i kombination med andra finansiärer. Andra sätt att finansiera det 

läsfrämjande arbetet ut mot förskolorna är bland annat genom inköpsstöd och 

mångspråksbidrag från Kulturrådet, övriga kommunala bidrag och genom stöd från 

Röda Korset.  

Diagram 11. Fråga 5: Hur finansieras er samverkan med förskolor i ett läsfrämjande syfte? 

 

1. Folkbibliotekets ordinarie budget 
2. Folkbibliotekets ordinarie budget och projektpengar från Kulturrådet. 
3. Folkbibliotekets ordinarie budget, kommunala förskolans ordinarie budget, förskolor i annan 

regis ordinarie budget och projektpengar från Kulturrådet. 
4. Folkbibliotekets ordinarie budget, projektpengar från regionen och projektpengar från 

Kulturrådet. 
5. Folkbibliotekets ordinarie budget och kommunala förskolans ordinarie budget. 
6. Folkbibliotekets ordinarie budget, kommunala förskolans ordinarie budget och projektpengar 

från Kulturrådet. 
7. Övriga kombinationer 

Det går att se relativt små skillnader i hur folkbiblioteken i stora respektive små 

kommuner finansierar sin samverkan med förskolor i ett läsfrämjande syfte. Det är 

något fler folkbibliotek i små kommuner (41,9 procent) som finansierar samverkan med 

hjälp av sin ordinarie budget jämfört med stora kommuner (36,1 procent). Det är även 

vanligare att folkbiblioteken i små kommuner finansierar sin samverkan genom 

folkbibliotekets ordinarie budget och projektpengar från Kulturrådet (31,8 procent) 

jämfört med folkbiblioteken i stora kommuner (25 procent). När det gäller folkbibliotek 

i stora kommuner är det 5,6 procent som finansierar sin samverkan genom 

folkbibliotekets ordinarie budget, projektpengar från regionen och projektpengar från 

Kulturrådet jämfört med 3,4 procent av folkbiblioteken i de små kommunerna. Det är 

även vanligare att folkbiblioteken i stora kommuner finansierar samverkan med 

folkbibliotekets ordinarie budget och kommunala förskolans ordinarie budget (5,6 

procent) samt att de finansierar med hjälp av folkbibliotekets ordinarie budget, 

kommunala förskolans ordinarie budget och projektpengar från Kulturrådet (8,3 
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procent) jämfört med folkbiblioteken i små kommuner där motsvarande siffror är 2,2 

procent respektive 1,7 procent. 

Diagram 12. Fråga 7: Vad styr er samverkan med förskolor i ett läsfrämjande syfte? 

 

1. Bibliotekslagen och biblioteksplanen. 
2. Bibliotekslagen, biblioteksplanen, politiska beslut och bibliotekschefens beslut. 
3. Bibliotekslagen, biblioteksplanen och bibliotekschefens beslut. 
4. Biblioteksplanen. 
5. Bibliotekslagen, biblioteksplanen och politiska beslut. 
6. Övriga kombinationer 

På frågan om vad som styr samverkan mellan folkbiblioteket och förskolorna i ett 

läsfrämjande syfte har 214 av folkbiblioteken svarat. Av dessa är det nio stycken som 

inte vet vad som styr deras samverkan med förskolor i ett läsfrämjande syfte. På frågan 

fanns möjlighet att fylla i flera olika svarsalternativ, vilket gav 45 olika 

svarskombinationer. Vi har valt att redovisa de fem kombinationerna med högst 

svarsfrekvens. 77,6 procent av folkbiblioteken i studien har svarat att bibliotekslagen 

styr deras samverkan med förskolan i ett läsfrämjande syfte, antingen enskilt eller i 

kombination med andra finansiärer. Motsvarande siffra för biblioteksplanen är 85 

procent. Dessa båda styrdokument är alltså vanligt förekommande i de olika 

kombinationerna. 29,4 procent anger att det är bibliotekslagen och biblioteksplanen som 

styr deras samverkan med förskolor i ett läsfrämjande syfte.  Det näst vanligaste svaret 

är att det är bibliotekslagen, biblioteksplanen, politiska beslut och bibliotekschefens 

beslut som styr samverkan (15,4 procent). 10,3 procent av de svarande folkbiblioteken 

har angett att det är bibliotekslagen, biblioteksplanen och bibliotekschefens beslut som 

styr denna samverkan. Ett annat relativt vanligt svar är att det är biblioteksplanen som 

styr (9,8 procent). 8,9 procent anger att det är bibliotekslagen, biblioteksplanen och 

politiska beslut som styr deras samverkan med förskolor i ett läsfrämjande syfte. 

Förutom de förtryckta alternativen var det många som nämnde andra alternativ. Här 

framgick bland annat att förskolornas efterfrågan på samverkan styr samverkan mellan 

verksamheterna. Folkbibliotekets personals engagemang spelar också en roll när det 

gäller samverkan. Andra svar som nämndes var barnkonventionen och olika planer så 

som läsfrämjandeplan och läroplan för förskolan. 
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Diagram 13. Fråga 7: Vad styr er samverkan med förskolor i ett läsfrämjande syfte? 

 

1. Bibliotekslagen och biblioteksplanen. 
2. Bibliotekslagen, biblioteksplanen, politiska beslut och bibliotekschefens beslut. 
3. Bibliotekslagen, biblioteksplanen och bibliotekschefens beslut. 
4. Biblioteksplanen. 
5. Bibliotekslagen, biblioteksplanen och politiska beslut. 
6. Övriga kombinationer 

Det går att se relativt små skillnader mellan folkbiblioteken i stora och små kommuner i 

den här frågan. En lite större skillnad är att 19,4 procent av folkbiblioteken i stora 

kommuner anser att det är bibliotekslagen, biblioteksplanen, politiska beslut och 

bibliotekschefens beslut som styr deras samverkan med förskolor i ett läsfrämjande 

syfte jämfört med folkbiblioteken i små kommuner där 14,6 procent anser detta. 

Ytterligare en skillnad som går att se är att 11,2 procent av folkbiblioteken i små 

kommuner anger att det är bibliotekslagen, biblioteksplanen och bibliotekschefens 

beslut som styr deras samverkan jämfört med 5,6 procent av folkbiblioteken i stora 

kommuner. 

5.5 Folkbibliotekens övriga kommentarer 

48 stycken folkbibliotek har valt att göra ytterligare kommentarer kring sin samverkan 

med förskolor i ett läsfrämjande syfte. Av dessa handlar 22 stycken om organisatoriska 

faktorer som påverkar samverkan. De faktorer som framkom var personal, tid och 

resurser samt ekonomiska förutsättningar. Det framgår att flera folkbibliotek har en 

önskan om att samverka mer tillsammans med förskolorna i ett läsfrämjande syfte, men 

att det saknas personal. En bibliotekarie uttrycker det på följande sätt: 

Dock har vi sedan mer än ett år tillbaka ingen barnbibliotekarie så mycket av det vi 

tidigare gjort kan vi inte utföra. Det är inte så att det fattas pengar… men det har visat 

sig mycket svårt att rekrytera en kompetent person till uppgiften som barnbibliotekarie. 

Andra förutsättningar som påverkar samverkan är tid och ekonomi, vilket flera 

folkbibliotek påpekar och som framgår av följande citat: ”Fanns det mer tid och resurser 

skulle vi göra mer.” Ett folkbibliotek nämner att yttre faktorer har påverkat den 
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kommunala ekonomin, detta folkbibliotek tror att den faktorn eventuellt kan leda till att 

personaltätheten blir sämre samt att det troligtvis kommer att påverka samarbetet mellan 

folkbiblioteket och andra aktörer. 

Av de resterande kommentarerna är det 22 stycken som ger kompletterande uppgifter 

om hur folkbibliotekens nuvarande samverkan med förskolorna i ett läsfrämjande syfte 

ser ut och hur de ser på en samverkan framöver. Ett folkbibliotek beskriver hur de 

arbetar med bokbussturer, temaryggsäckar, projekt, bokkassar, utställningar med mera 

ut mot förskolan. Ett av folkbiblioteken beskriver förskolornas inställning på följande 

sätt: ”Förskolorna i kommunen är väldigt engagerade och vi jobbar nära dem”. 

Bibliotekspersonal vid ett annat folkbibliotek beskriver sina känslor och tankar kring ett 

nyligen uppstartat samverkansprojekt med förskolan på följande sätt: ”Jätteroligt, viljan 

till samverkan är stor från båda håll och vi känner att vi har stöd från övriga i 

kommunen, även om vi ännu inte fått några särskilda tilldelade medel för detta- vi kör 

ändå :-).”  

De övriga fyra kommentarerna innehåller dels två påpekanden om att vi skrivit fel 

angående regioner/landsting i vår enkät, en beskrivning på hur folkbiblioteket har 

besvarat enkäten utifrån stadsbibliotekets synvinkel samt en lyckönskning till oss i 

arbetet med vår studie. 

6 Analys och diskussion 

I följande kapitel har vi valt att analysera och diskutera resultatet utifrån studiens 

frågeställningar. I analysen återkommer de teman som användes i resultatdelen. 

Resultatet har analyserats utifrån våra teoretiska utgångspunkter, där Schmidts (2015) 

förklaringsmodeller för läsfrämjande först och främst använts vid analysen av de olika 

insatser som använts i samverkan mellan folkbibliotek och förskolor i ett läsfrämjande 

syfte och där hypotesen främst har använts för att analysera och diskutera kring 

organisatoriska frågor. Kapitlet innehåller även en diskussion kring huruvida hypotesen 

kan bekräftas eller förkastas, våra slutsatser och till sist reflektioner och förslag till 

vidare forskning. 

6.1 Olika insatser som används i samverkan mellan 
folkbiblioteket och förskolor i ett läsfrämjande syfte 

6.1.1 Läsfrämjande som understödjande av förmågor 

Schmidt (2015) kommer i sin studie fram till att det är vanligast att läsfrämjande 

insatser går att koppla till förklaringsmodellen som hon kallar understödjande av 

förmågor (Schmidt, 2015). Fokus i insatsen ligger på vad en person behöver träna och 

utveckla för att nå en god läs- och skrivförmåga (Schmidt, 2015, s. 20-21). Många av 

insatserna innebär att ge tillgång till litteratur på olika sätt. Resultatet i vår studie visar 

att de flesta av insatserna för läsfrämjande i samverkan mellan folkbibliotek och 

förskola går att koppla till denna förklaringsmodell. 

98,6 procent av folkbiblioteken i vår undersökning har angett att det finns en 

barnavdelning på folkbiblioteket som förskolorna besöker. Bland de alternativ som 
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informanterna haft att välja på är detta alltså den vanligaste insatsen i samverkan mellan 

folkbibliotek och förskolor i ett läsfrämjande syfte. 

Andra vanliga insatser som framgår i vår studie och som går att koppla till denna 

förklaringsmodell är boklådor (55,8 procent) och bokpåsar (66,5 procent) som används 

för att ge förskolor tillgång till litteratur. Det går att se en stor skillnad mellan 

folkbiblioteken i stora och små kommuner när vi tittar på förmedlandet av boklådor, då 

denna insats är betydligt vanligare i små än stora kommuner. Orsakerna till detta kan vi 

bara spekulera i, men med tanke på att organisatoriska faktorer påverkar 

folkbibliotekets verksamhet (Lundberg Rodin & Michnik, 2016, s. 61) kan olika 

organisatoriska faktorer vara en av orsakerna. Wiklund (2014) och Johansson och 

Hillén (2016) skriver att det förekommer att folkbiblioteket ses som en mediedepå som 

förmedlar böcker (Wiklund, 2014, s. 28; Johansson & Hillén, 2016, s. 10). Synen på 

folkbibliotekets uppdrag är inget som vi har undersökt i vår studie, men vi kan 

konstatera att insatser som innebär att förmedla böcker på olika sätt är vanliga när det 

gäller hur folkbiblioteket samverkar med förskolor i ett läsfrämjande syfte. Rydsjö 

(2003) har i sin studie kommit fram till att olika insatser där folkbiblioteket 

tillhandahåller litteratur till förskolor är vanligt (Rydsjö, 2003, s. 8). Detta visar sig även 

i projekten Give me five och Berätta, leka, läsa där folkbiblioteken bland annat använde 

sig av bokpåsar för att nå ut till förskolorna (Wiklund, 2014, s. 30; Johansson & Hillén, 

2016, s. 30).  

Det förekommer även att folkbiblioteken använder sig av bokbuss för att ge förskolorna 

tillgång till litteratur. I Mölndal är bokbussturer ut till förskolorna en del av det 

läsfrämjande arbetet mellan litteraturförskolorna och biblioteket (Svensson, 2013, s. 7). 

Vår studie visar att drygt en fjärdedel (28,4 procent) av folkbiblioteken använder sig av 

bokbuss i sin samverkan med förskolor i ett läsfrämjande syfte. Det är betydligt 

vanligare med bokbuss i större kommuner, där över hälften (55,6 procent) av 

folkbiblioteken svarar att de använder bokbuss i sin samverkan med förskolor i ett 

läsfrämjande syfte, jämfört med mindre kommuner där endast 22,9 procent svarar detta. 

De ekonomiska förutsättningarna ser olika ut från kommun till kommun (Lundberg 

Rodin & Michnik, 2016, s. 61), vilket påverkar möjligheterna till att erbjuda denna 

verksamhet. 

Förutom att ge tillgång till litteratur är bokprat en del av förklaringsmodellen 

läsfrämjande som understödjande av förmågor. Enligt Schmidt (2015) kan bokprat 

innebära att en bibliotekarie presenterar nya barn- och bilderböcker för förskolans 

personal (Schmidt, 2015, s. 27). I projektet LekaSpråkaLära var bokprat en av de 

läsfrämjande insatserna (Williams & Pramling, 2008, s. 54). Även Rydsjö (2003) har i 

sin studie kommit fram till att bokprat var en vanligt förekommande insats (Rydsjö, 

2003, s. 7). Detta visar sig även i vår studie där 37,7 procent av de deltagande 

folkbiblioteken erbjuder detta. Även denna insats är betydligt vanligare i stora 

kommuner (58,3 procent) än i små kommuner (33,5 procent). Vilka resurser som finns 

på de olika folkbiblioteken i form av ekonomiska medel och personal påverkar vilka 

insatser som folkbiblioteken väljer att satsa på och det kan därför se olika ut mellan de 

olika folkbiblioteken. 

En annan insats som är betydligt vanligare hos folkbibliotek i stora kommuner (44,4 

procent) jämfört med små kommuner (28,5 procent) och som hör till denna 

förklaringsmodell är nätverksträffar mellan bibliotekarier och förskolepersonal. Bland 
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totalpopulationen är det 31,2 procent av informanterna i vår studie som ägnar sig åt 

denna insats. Denna samverkansaktivitet nämns även i samband med projektet 

LekaSpråkaLära (Williams & Pramling, 2008, s. 42) och är en återkommande aktivitet i 

samverkan mellan folkbiblioteket och litteraturförskolorna i Mölndal (Svensson, 2013, 

s. 19). 

Schmidt (2015) kommer i sin studie fram till att det är mindre vanligt att 

bibliotekspersonalen deltar i föräldramöten för att informera om vikten av högläsning, 

presentera aktuell barnlitteratur och marknadsföra biblioteket (Schmidt, 2015, s. 27). 

Det resultatet stämmer inte överens med vårt resultat som visar att över hälften (53 

procent) av de deltagande folkbiblioteken deltar i föräldramöten på förskolor. 

Skillnaden kan bero på att Schmidt i sin studie har kartlagt läsfrämjande aktiviteter i sex 

regioner, medan vår kartläggning är rikstäckande. Deltagande i föräldramöten i ett 

läsfrämjande syfte är något som även förekommer i projekten LekaSpråkaLära 

(Williams & Pramling, 2008, s. 54) och Berätta, leka, läsa (Johansson & Hillén, 2016, s. 

31) samt i den läsfrämjande samverkan mellan litteraturförskolor och bibliotek i 

Mölndal (Svensson, 2013, s. 19). 

6.1.2 Läsfrämjande som social praktik 

Nästa förklaringsmodell är läsfrämjande som social praktik. Schmidt (2015) förklarar 

att denna modell handlar om samspel och samverkan kring texter, det är en social 

aktivitet där skrift behandlas på ett eller annat sätt (Schmidt, 2015, s. 21). En vanlig 

insats inom denna förklaringsmodell är sagostunder. Vårt resultat visar att sagostunder 

är en av de vanligaste insatserna som folkbiblioteket använder i sin läsfrämjande 

samverkan med förskolor (63,3 procent). Det är något vanligare bland folkbiblioteken i 

stora kommuner (72,2 procent) jämfört med små kommuner (61,5 procent). Att 

sagostunder är en vanlig läsfrämjande insats märks även i de projekt och studier som vi 

tittat på där både äldre och nyare studier visar att sagostunder är en vanlig läsfrämjande 

insats (Williams & Pramling, 2008, s. 42; Rydsjö, 2003, s. 8; Johansson & Hillén, 2016, 

s. 31; Svensson, 2013, s. 19). Det är dessutom en insats som även har och förmodligen 

fortfarande förekommer i Pennsylvania i USA (Celano & Neuman, 2001, s. 32). 

Nästan hälften (48,8 procent) av folkbiblioteken i vår studie har svarat att de har 

teaterföreställningar för förskolor, vilket också är en del av denna förklaringsmodell. 

Denna insats var även en del av de läsfrämjande insatserna som förekom i Pennsylvania 

(Celano & Neuman, 2001, s. 32). Rydsjö (2003) kommer i sin studie fram till att det är 

en vanligt förekommande insats även i samverkan mellan svenska folkbibliotek och 

förskolor (Rydsjö, 2003, s. 8). Även i projektet LekaSpråkaLära var 

teaterföreställningar en läsfrämjande insats (Williams & Pramling, 2008, s. 54). 

6.1.3 Läsfrämjande som bildning 

Den tredje förklaringsmodellen för läsfrämjande är läsfrämjande som bildning. Enligt 

Schmidt (2015) är målet med denna modell att nå en fördjupad dialog kring det som 

lästs. Fokus ligger på att tolka texter för att få en förståelse för dem (Schmidt, 2015, s. 

21). Det är ett fåtal läsfrämjande insatser både i Schmidts (2015) och vår studie som hör 

till denna modell. En insats som räknas hit är bokcirklar av olika slag. I vår 

undersökning är det endast 1,4 procent av folkbiblioteken som svarat att de har 

bokcirklar för förskolans personal och 0,9 procent som svarat att de har bokcirklar för 

förskolans barn. Inga av de läsfrämjande projekt som vi har tittat på nämner bokcirklar 
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som en läsfrämjande insats. Vi kan konstatera att det är ovanligt med läsfrämjande 

insatser som leder till bildning.  

6.1.4 Läsfrämjande som Mimesis 

Den sista förklaringsmodellen som Schmidt (2015) tar upp är läsfrämjande som 

Mimesis. Den innebär att den upplevelse av samtal som skett kring det lästa omvandlas 

till något nytt (Schmidt, 2015, s. 21). Vi har inga insatser i vår studie som direkt hör till 

denna förklaringsmodell. I projektet Berätta, leka, läsa skulle det finnas en möjlighet för 

deltagarna att omvandla det lästa till något nytt i och med att förskolorna arbetar med 

samma bok under en hel termin. Detta är dock inget som direkt beskrivs i förklaringen. 

Vi kan till sist konstatera, både utifrån vår studie och det som framkommit i tidigare 

forskning, att det är vanligast med läsfrämjande insatser som går att koppla till den 

läsfrämjande förklaringsmodellen understödjande av förmågor. Det är få läsfrämjande 

insatser mellan folkbibliotek och förskola som ger möjlighet till fördjupning på olika 

sätt. Fokus ligger istället på att ge tillgång till litteratur och att ge tillgång till 

upplevelser genom exempelvis sagostunder. 

6.2 Folkbibliotekens intresse för en utvidgad 
samverkan med förskolor i ett läsfrämjande syfte 
framöver 

I vår enkätundersökning fick de deltagande folkbiblioteken svara på frågan om hur 

troligt det är att de kommer att söka projektpengar från Kulturrådet för en satsning på 

Bokstart mot förskolan utifrån en likertskala där en etta motsvarade Inte troligt och en 

femma motsvarade Mycket troligt. Resultatet fördelade sig någorlunda jämnt, där något 

fler har svarat en trea (33,2 procent). När vi jämför hur folkbiblioteken i stora respektive 

små kommuner svarat på denna fråga kan vi konstatera att folkbiblioteken som tillhör 

stora kommuner har en jämn spridning av sina svar. Vi kan konstatera att en fjärdedel 

av folkbiblioteken svarar att det inte är troligt att de kommer att söka detta bidrag, 

samtidigt som det är 16,7 procent av folkbiblioteken i stora kommuner som anser det 

mycket troligt att de kommer att söka detta bidrag. Svaren hos folkbiblioteken i de små 

kommunerna är lite mer spretigt och liknar mer totalpopulationer där det alltså är många 

som svarat en trea på likertskalan (35,4 procent). Enligt Rydsjö (2015) innebär Bokstart 

i Sverige idag att bibliotekarier besöker barnfamiljer vid tre tillfällen under barnets 

uppväxt där de pratar med föräldrarna om hur de ska stimulera barnets språkutveckling. 

Vid hembesöken delas det även ut en bokgåva anpassad efter barnets ålder (Rydsjö, 

2015, s. 34). Bokstart är ett etablerat koncept som finns i flera länder. I England har 

Bookstart inneburit att barn har fått en bokgåva i samband med en hälsokontroll vid nio 

månaders ålder. Samtidigt har föräldrarna fått information om vikten att läsa 

tillsammans med sitt barn (Rydsjö, 2012, s. 25). I Danmark har Bogstart varit riktat mot 

barnfamiljer i utsatta bostadsområden. Där har det gjorts hembesök vid sex respektive 

tolv månaders ålder då barnen har fått bokgåvor anpassade till sin ålder. Vid arton 

månaders ålder har barnet blivit inbjuden till biblioteket för ytterligare en bokgåva och 

den sista bokgåvan har barnen fått vid tre års ålder då de fått besök på förskolan 

(Hygum Espersen, 2016, s. 5). En gemensam nämnare för de olika projekten är 

bokgåvor av olika slag. Ett annat läsfrämjande projekt som har ett liknande tema är The 

1.000 Books Before Kindergarten i Wisconsin, USA som riktar sig mot föräldrar för att 

med hjälp av olika insatser få dem att förstå hur viktigt det är med läsning och 
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biblioteksbesök tillsammans med barnen (Michaelson Schmidt, 2015, s. 7). När vi 

skickade ut enkäten till folkbiblioteken fanns det ingen information om hur Bokstart 

mot förskolorna skulle se ut. Denna oklarhet kan ha gjort det svårt för folkbiblioteken i 

vår studie att veta hur de skulle svara på frågan. 

Vårt resultat visar att hälften av folkbiblioteken har nya planer på samverkan med 

förskolan i ett läsfrämjande syfte det närmaste halvåret. 21 procent av folkbiblioteken 

har inga sådana planer. På frågan om hur troligt folkbiblioteken tror att det är att de 

utökar sin samverkan med förskolorna i ett läsfrämjande syfte inom en femårsperiod går 

det att se att de flesta folkbibliotek anser det troligt med en utökad samverkan med 

förskolorna i ett läsfrämjande syfte framöver. Det är 43 procent som svarat en fyra och 

32,2 procent som svarat en femma på en femgradig likertskala. Vår studie visar inte hur 

eller på vilka sätt denna samverkan kommer att se ut. Det hade varit intressant att veta 

om det är en utökad samverkan med fler förskolor, en utökning av en redan etablerad 

verksamhet eller om det är en utvidgning av läsfrämjande insatser. I tidigare utförda 

projekt mellan folkbibliotek och förskola i ett läsfrämjande syfte kan vi se flera exempel 

på hur bibliotekets personal och förskolans personal vill samverka framöver. Williams 

och Pramling (2008) skriver att bibliotekarierna och förskollärarna i projektet 

LekaSpråkaLära ville ha ett fortsatt samarbete när projektet var slut (Williams & 

Pramling, 2008, s. 94). I projektet Berätta, leka, läsa var målet med de läsfrämjande 

aktiviteterna att skapa förutsättningar för fortsatt samverkan efter projektets slut 

(Johansson & Hillén, 2016, s. 10) och i projektet Give me five ville folkbiblioteken 

arbeta långsiktigt med förskolorna för ett fortsatt samarbete framöver (Wiklund, 2014, 

s. 39). I Wisconsin har projektet The 1.000 Books Before Kindergarten lett till en 

förbättrad kommunikation mellan biblioteket och andra aktörer som arbetar med 

läsfrämjande mot barn (Michaelson Schmidt, 2015, s. 8-9). Läsfrämjande projekt kan 

leda till en utökad samverkan mellan olika läsfrämjande aktörer. 

6.3 Organisatoriska faktorer som påverkar samverkan 
mellan folkbiblioteket och förskolor i ett 
läsfrämjande syfte 

Vårt resultat visar att folkbiblioteken uppfattar att det finns ett stort intresse hos 

förskolorna för en samverkan i ett läsfrämjande syfte, där 47,9 procent har angett en 

fyra och 29,3 procent har angett en femma på en femgradig likertskala. Rydsjö (2003) 

har i sin studie sett att de flesta förskollärare ser samverkan med folkbiblioteket kring 

litteratur som något positivt. Förskollärare frågar ofta efter kunskapen om böcker hos 

barnbibliotekarierna och vill ha hjälp med att välja ut böcker och få tips på hur de kan 

arbeta med dem (Rydsjö, 2003, s. 7).  

På frågan om vilka som har tagit initiativet till en samverkan svarar nästan alla 

folkbibliotek (93,3 procent) att de är initiativtagare till samverkan med förskolan i ett 

läsfrämjande syfte, antingen enbart eller tillsammans med andra aktörer. Det är 

vanligast att folkbiblioteket tillsammans med förskolan är initiativtagare till samverkan i 

ett läsfrämjande syfte (45,5 procent), näst vanligast är att folkbiblioteken själva tar 

initiativet (33 procent). I projektet Give me five var det biblioteket som var 

initiativtagande (Wiklund, 2014, s. 29). Wiklund (2014) skriver att när folkbiblioteket är 

initiativtagare har bibliotekarierna möjlighet att vara drivande och aktiva (Wiklund, 

2014, s. 39). I vår studie är det något fler av folkbiblioteken i små kommuner (46,8 
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procent) jämfört med folkbibliotek i stora kommuner (38,9 procent) som har angett att 

folkbiblioteket tillsammans med förskolorna tagit initiativet till en samverkan med 

förskolorna i ett läsfrämjande syfte. Det är inga av folkbiblioteken i de stora 

kommunerna som svarat att folkbibliotek, förskolorna och politikerna har tagit 

initiativet. Samtidigt kan vi konstatera att det är vanligare med andra kombinationer till 

initiativtagande hos stora kommuner (22,2 procent) jämfört med små kommuner (10,4 

procent). En förklaring till att det finns så många olika kombinationer till 

initiativtagandet kan vara folkbibliotekets placering i moderorganisationen. Lundberg 

Rodin och Michnik (2016) kommer i sin studie fram till att det finns 27 olika 

nämndlösningar kring var folkbiblioteksfrågor är placerade (Lundberg Rodin & 

Michnik, 2016, s. 80). Detta är en faktor som påverkar folkbibliotekets verksamhet på 

olika sätt och som skulle kunna påverka inititativtagandet. 

I resultatredovisningen framgår att folkbibliotekens samverkan med förskolor i ett 

läsfrämjande syfte oftast finansieras av folkbibliotekets ordinarie budget (98,6 procent), 

ofta i kombination med andra finansiärer. 40,9 procent av folkbiblioteken har svarat att 

samverkan finansieras enbart från folkbibliotekets budget. Inget av folkbiblioteken i 

studien har svarat att denna samverkan finansieras enbart av den kommunala förskolans 

eller förskolor i annan regis ordinarie budget. Nästan hälften av folkbiblioteken svarar 

att de finansierar samverkan med hjälp av projektpengar från Kulturrådet (45,6 procent). 

Vi kan konstatera att Kulturrådet har en viktig roll i finansieringen av folkbibliotekens 

samverkan med förskolor i ett läsfrämjande syfte. Vid jämförelsen mellan folkbibliotek 

i stora respektive små kommuner går det att se att folkbibliotek i små kommuner i större 

utsträckning (41,9 procent) tar medel ur sin egen budget för att finansiera samverkan 

jämfört med folkbibliotek i stora kommuner (36,1 procent). Folkbiblioteken i de små 

kommunerna svarar även i större utsträckning att de finansierar sin samverkan med 

medel från folkbibliotekets egen budget tillsammans med projektpengar från 

Kulturrådet jämfört med folkbibliotek från stora kommuner. Lundberg Rodin och 

Michnik (2016) poängterar att kommuner har olika förutsättningar som påverkar 

folkbibliotekets verksamhet. Olika kommuner har olika många bibliotek och den 

politiska organisationen och de ekonomiska förutsättningarna varierar mellan 

kommunerna (Lundberg Rodin & Michnik, 2016, s. 61).  Kommunens ekonomi har stor 

betydelse för folkbibliotekets verksamhet. Hur mycket pengar som går till 

folkbibliotekens verksamhet beror delvis på kommunens ekonomiska möjligheter 

(Lundberg Rodin & Michnik, 2016, s. 98). Finansieringsmöjligheterna kan även de vara 

påverkade av var folkbiblioteksfrågorna är placerade i kommunen, det vill säga vilken 

nämnd de tillhör. Detta ser som sagt väldigt olika ut i olika kommuner (Lundberg Rodin 

& Michnik, 2016, s. 80).  

Lundberg Rodin och Michnik (2016) konstaterar vidare i sin studie att 

folkbibliotekscheferna anser att folkbibliotekets styrdokument är nödvändiga för att 

biblioteket ska få genomslag för biblioteksfrågor (Lundberg Rodin & Michnik, 2016, s. 

97). 77,6 procent av totalpopulationen i vår studie anser att bibliotekslagen är en del av 

det som styr deras samverkan med förskolor i ett läsfrämjande syfte. Motsvarande siffra 

för biblioteksplanen är 85 procent. 29,4 procent av folkbiblioteken som deltagit i 

studien har svarat att det är bibliotekslagen och biblioteksplanen som styr deras 

samverkan med förskolor i ett läsfrämjande syfte. I den studie som Schmidt (2015) gjort 

är det 28 procent av folkbiblioteken som anger att lagar, planer och riktlinjer är 

anledningen till att de arbetar med läsfrämjande insatser (Schmidt, 2015, s. 46). När vi i 

vår studie jämför förhållanden för folkbibliotek i stora respektive små kommuner är det 
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inga större skillnader på svaren när det gäller vad som styr deras samverkan med 

förskolor i ett läsfrämjande syfte. Det är något fler av folkbiblioteken i stora kommuner 

(19,4 procent) som tycker att det är bibliotekslagen, biblioteksplanen, politiska beslut 

och bibliotekschefens beslut som styr jämfört med små kommuner (14,6 procent). Vi 

har i vår studie inte specificerat vad vi menar med politiska beslut, vilket gör att 

folkbiblioteken kan ha tolkat detta alternativ på olika sätt eftersom politiska beslut kan 

vara beslut som rör alla folkbibliotek i hela landet, på regionnivå eller på kommunal 

nivå. 

I jämförelsen mellan folkbibliotek i stora och små kommuner kan vi se att det är en 

större andel (11,2 procent) av folkbiblioteken i mindre kommuner som svarat att 

bibliotekslagen, biblioteksplanen och bibliotekschefens beslut styr deras samverkan 

med förskolor i ett läsfrämjande syfte jämfört med stora kommuner (5,6 procent). När 

Wiklund (2014) skriver om organisatoriska faktorer kring projektet Give me five 

konstaterar hon att det behövs samarbete och samsyn mellan olika förvaltningar inom 

kommunen för att ett läsfrämjande projekt ska lyckas (Wiklund, 2014, s. 29). Vidare 

konstaterar författaren att det behövs förankring på chefsnivå inom verksamheterna som 

deltar i det läsfrämjande projektet för att det ska bli framgångsrikt (Wiklund, 2014, s. 

40). Även Wester och Wiklund (2004) skriver att samverkan mellan aktörer så som 

skolledning, föräldrar, politiker och förskollärare är viktiga för ett lyckat projekt 

(Wester & Wiklund, 2004, s. 5). Bibliotekschefens roll har betydelse för de 

läsfrämjande projekten och i vår studie har vi kunnat konstatera att bibliotekschefens 

beslut har stor betydelse i de mindre kommunerna.  

6.4 Folkbibliotekens övriga kommentarer 

Av de kommentarer som inkommit handlar nästan hälften om organisatoriska faktorer 

som påverkar hur deras samverkan med förskolor i ett läsfrämjande syfte ser ut. Det 

framgår att resurser i form av tid, personal och ekonomi påverkar denna samverkan. 

Olika hinder för samverkan är även något som framkommer i Rydsjös (2003) studie där 

hon skriver att det exempelvis kan handla om tidsbrist och nya arbetsuppgifter för 

bibliotekarien samt större barngrupper och mindre personal i förskolan, vilket har gjort 

att samverkan minskat jämfört med tidigare (Rydsjö, 2003, s. 8). Även Johansson och 

Hillén (2016) beskriver tidsbrist både hos bibliotekarier och förskollärare som ett 

problem i samband med projektet Berätta, leka, läsa (Johansson & Hillén, 2016, s. 106). 

Lundberg Rodin och Michnik (2016) skriver i sin studie att de ekonomiska 

förutsättningarna i kommunen har stor betydelse för folkbibliotekets verksamhet 

(Lundberg Rodin & Michnik, 2016, s. 98), vilket även påverkar samverkan mellan 

folkbiblioteket och förskolan i ett läsfrämjande syfte. 

Folkbiblioteken ger flera goda exempel på hur deras samverkan med förskolor ser ut 

idag. Flera av dessa aktiviteter handlar om det som enligt Schmidt (2015) hamnar under 

förklaringsmodellen understödjande av förmågor (Schmidt, 2015, s. 26-30), så som 

bokkassar, temaryggsäckar, bokbussturer med mera.  

I kommentarerna framkommer en vilja till samverkan med förskolorna och ett stort 

engagemang. Att folkbiblioteken har en positiv inställning till samverkan är även något 

som framkommer i projektet Give me five där bibliotekspersonalen vill arbeta 

långsiktigt med förskolorna på olika sätt (Wiklund, 2014, s. 39). 
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6.5 Analys och diskussion kring hypotesen 

Vår hypotes är att det har betydelse för den läsfrämjande samverkan mellan 

folkbibliotek och förskola om folkbiblioteket finns i en stor eller liten kommun. 

I vårt resultat framgår att det inte är några större skillnader när det gäller vilka 

läsfrämjande insatser som genomförs i samverkan mellan folkbibliotek och förskola 

beroende på om folkbiblioteket finns i en stor eller liten kommun. Dock går det att se att 

boklådor är vanligare hos folkbiblioteken i små kommuner, men att bokprat för 

förskolans personal, nätverksträffar mellan bibliotekarier och förskollärare, 

förskolebibliotek samt bokbuss som besöker förskolor är vanligare hos folkbiblioteken i 

stora kommuner (se diagram 2). 

När det gäller folkbibliotekens intresse för en utvidgad samverkan med förskolor i ett 

läsfrämjande syfte framöver går det inte att se några större skillnader mellan svaren från 

folkbiblioteken i stora respektive små kommuner (se diagram 4). 

Skillnaderna mellan folkbibliotek i stora respektive små kommuner när det gäller 

organisatoriska frågor är relativt små. När det gäller vem som är initiativtagare till 

samverkan med förskolorna i ett läsfrämjande syfte går det att se att inga folkbibliotek i 

stora kommuner har svarat att det är folkbiblioteket, förskolorna och politikerna som 

tagit initiativ till denna samverkan. Det finns framförallt hos folkbiblioteken i de större 

kommunerna många olika kombinationer av initiativtagare. Vissa kombinationer av 

initiativtagande har endast ett folkbibliotek nämnt, vilket gör det svårt att göra en 

jämförelse mellan stora och små kommuner (se diagram 7 och 8).  I en jämförelse 

mellan folkbibliotek i stora och små kommuner när det gäller finansieringen av 

samverkan mellan folkbibliotek och förskolor i ett läsfrämjande syfte går det att se 

relativt små skillnader. De skillnader som finns är att det är vanligare med 

finansieringskombinationerna folkbibliotekets ordinarie budget samt folkbiblioteks 

ordinarie budget tillsammans med projektpengar från Kulturrådet i små kommuner. 

Finansieringskombinationen folkbibliotekets ordinarie budget, kommunala förskolans 

ordinarie budget och projektpengar från Kulturrådet är vanligare bland stora kommuner 

(se diagram 11). När vi tittar på vad som styr samverkan mellan folkbibliotek och 

förskolor i ett läsfrämjande syfte kan vi konstatera att det även här är en väldigt stor 

variation på svar där det framkommer 45 olika svarskombinationer. Bland de vanligaste 

kombinationerna kan vi se att det inte är några större skillnader mellan folkbiblioteken i 

stora respektive små kommuner förutom svarskombinationen bibliotekslagen, 

biblioteksplanen, politiska beslut och bibliotekschefens beslut som är vanligare i små 

kommuner (se diagram 13). 

När det gäller på vilka sätt som folkbiblioteken och förskolorna samverkar i ett 

läsfrämjande syfte kan vi se att det är vanligare med insatser som kräver större resurser, 

exempelvis bokbuss och förskolebibliotek i stora kommuner jämfört med små. Detta är 

ett argument för att vår hypotes stämmer. Vi kan även se att det finns skillnader i hur 

förutsättningarna ser ut för folkbibliotek i stora respektive små kommuner, exempelvis 

när det gäller finansieringen. Då skillnaderna är relativt små är det svårt att veta hur stor 

betydelse kommunstorleken har. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vår hypotes 

delvis stämmer, men att det är svårt att helt bekräfta den. 
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6.6 Slutsatser 

Syftet med uppsatsen har varit att kartlägga hur folkbibliotek och förskolor samverkar i 

ett läsfrämjande syfte och hur folkbiblioteket ser på en samverkan framöver, samt att 

undersöka vilka organisatoriska faktorer som påverkar denna samverkan. Genom vår 

omfattande kartläggning har vi uppnått detta syfte. Här presenteras våra slutsatser 

utifrån studiens tre frågeställningar. 

• På vilka sätt samverkar folkbibliotek och förskolor med varandra i ett 

läsfrämjande syfte? 

Det finns många olika läsfrämjande insatser som folkbibliotek använder för att 

samverka med förskolor i ett läsfrämjande syfte. I vår studie har vi kommit fram till att 

de vanligaste insatserna som förekommer går att koppla till förklaringsmodellen för 

läsfrämjande som kallas understödjande av förmågor, vilket visar sig genom att 

folkbiblioteken på olika sätt tillgodoser förskolor med litteratur, exempelvis genom 

boklådor och kapprumsbibliotek. Andra insatser som förekommer är inriktade på 

sociala aktiviteter kring böcker för barnen så som sagostunder och teaterföreställningar 

på folkbiblioteket. Dessa båda insatser går att koppla till förklaringsmodellen 

läsfrämjande som social praktik. Ytterligare insatser som går att koppla till 

understödjande av förmågor är insatser riktade mot förskolans personal så som 

bokpresentationer och föreläsningar. En annan målgrupp är förskolebarnens föräldrar 

som bland annat nås genom föräldramöten där folkbibliotekets personal deltar. I vår 

studie har vi sett vissa skillnader mellan folkbibliotek i stora respektive små kommuner 

när det gäller vilka insatser som förekommer. Det är vanligare att boklådor används av 

folkbibliotek i små kommuner samtidigt som det är vanligare med bokbussar och 

nätverksträffar mellan bibliotekarier och förskollärare hos folkbibliotek i större 

kommuner. 

• Vilket intresse har folkbiblioteken till en utvidgad samverkan med förskolor i ett 

läsfrämjande syfte framöver? 

Hälften av folkbiblioteken i vår studie har planer för en samverkan mot förskolor i ett 

läsfrämjande syfte under det närmaste halvåret. Dessutom anser ett flertal folkbibliotek 

det troligt att de kommer att söka projektpengar från Kulturrådet för en satsning på 

Bokstart ut mot förskolorna. En stor andel folkbibliotek anser det dessutom troligt att de 

utökar sin samverkan med förskolor i ett läsfrämjande syfte inom en femårsperiod. När 

det gäller intresset hos folkbiblioteken till en utvidgad samverkan med förskolor i ett 

läsfrämjande syfte framöver har vi inte kunnat se några stora skillnader mellan 

folkbibliotek i stora och små kommuner. 

• Vilka organisatoriska faktorer påverkar samverkan mellan folkbibliotek och 

förskolor i ett läsfrämjande syfte? 

De flesta folkbibliotek i vår studie samverkar med alla förskolor i kommunen oavsett 

huvudman. Folkbiblioteken uppfattar att förskolorna har ett stort intresse för en 

samverkan i ett läsfrämjande syfte. Det är vanligast att folkbiblioteket tillsammans med 

förskolan tar initiativet till denna samverkan. Folkbiblioteket har oftast det största 

ansvaret för samverkan och är även de som oftast står för finansieringen. Vid en 

jämförelse mellan folkbiblioteken i stora respektive små kommuner går det att se vissa 
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skillnader kring organisatoriska faktorer som påverkar samverkan med förskolor i ett 

läsfrämjande syfte. Det är exempelvis vanligare att folkbibliotek i små kommuner 

finansierar sin läsfrämjande verksamhet med medel från folkbibliotekets ordinarie 

budget jämfört med folkbibliotek i stora kommuner. 

6.7 Reflektioner och förslag till vidare forskning 

Vår intention var från början att göra semistrukturerade intervjuer med 

barnbibliotekarier och förskolepersonal med ansvar för det läsfrämjande arbetet mot 

barn på förskolor. Vi var intresserade av eventuella skillnader i syn på barn och syn på 

läsning. Lämpliga informanter för denna undersökning var folkbibliotek där vi visste att 

det fanns samverkan i form av förskolebibliotek, kapprumsbibliotek eller 

litteraturförskolor. Vi tog kontakt med åtta stycken folkbibliotek som vi visste hade 

någon av dessa samverkansformer. Vi fick tyvärr för liten respons på frågan om de 

kunde medverka i semistrukturerade intervjuer, vilket gjorde att vi istället bestämde oss 

för att göra en enkätundersökning där vi ville kartlägga hur samverkan mellan 

folkbibliotek och förskolor i ett läsfrämjande syfte såg ut. 

För att kartlägga detta har enkätundersökning varit en bra metod. Av 290 utskickade 

enkäter fick vi in 215 svar, vilket gav en svarsfrekvens på 74 procent. Att 

svarsfrekvensen var så hög tyder på att enkäten har fungerat bra och att det är ett 

angeläget ämne för folkbiblioteken. Det var även 48 stycken folkbibliotek som valde att 

lämna övriga kommentarer, vilket gjorde att vi fick en möjlighet att få en fördjupad 

insyn i deras verksamhet. Vi har upplevt att det har varit lätt att utläsa svaren från 

enkätundersökningen, men det har varit svårt att tolka enkätfrågorna som haft 

likertskala som svarsalternativ. Om vi hade gjort om enkäten idag skulle vi valt att inte 

använda oss av dessa.  

Vår kartläggning ger en övergripande bild över folkbibliotekens syn på deras samverkan 

med förskolor i ett läsfrämjande syfte. För att få en utökad bild över hur samverkan 

mellan dessa aktörer ser ut skulle en kompletterande enkätundersökning ut mot 

förskolorna ge ett bra underlag. För att få en djupare insikt kring barnbibliotekariers och 

förskolepersonals syn på läsfrämjande insatser och samverkan skulle semistrukturerade 

intervjuer ut mot både bibliotekarier och förskollärare vara en bra metod. Detta skulle 

ge en fördjupad kunskap där även egna tankar och funderingar skulle framträda. 

Att använda sig av Schmidts förklaringsmodeller för läsfrämjande i samband med 

analysen av de läsfrämjande insatserna har fungerat bra. Det har även varit lätt att 

använda sig av hypotesen i analysen av de organisatoriska frågorna. 

Avslutningsvis kan vi konstatera att det är möjligt att läsa ut andra saker av vår 

insamlade empiri, vilket inte har varit möjligt enligt de ramar vi haft att förhålla oss till. 

Materialet finns dock kvar och skulle kunna användas för ytterligare studier. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Följebrevet 

Webbenkät om läsfrämjande 

Omfattningen av förskolebarns kontakter med läs- och skrivaktiviteter innan de börjar 

skolan har betydelse för deras läsförmåga. Att främja barns tidiga språkutveckling är en 

gemensam uppgift för förskola och folkbibliotek. Därför är det angeläget att kartlägga 

hur folkbibliotek samverkar med förskolor, samt vilka läsfrämjande aktiviteter som 

folkbiblioteken genomför med förskolan som målgrupp. 

Denna kartläggning är en del av en kandidatuppsats av två bibliotekariestudenter vid 

Högskolan i Borås. Den bifogade webbenkäten innehåller 12 frågor och tar cirka fem 

minuter att besvara. Resultaten kommer att behandlas enligt forskningsetiska riktlinjer, 

vilket innebär att varken bibliotek eller kommun kommer att kunna identifieras. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdICGXIEnXx2pKYK2t5QpIAYdZGLOF

lIfpzEBbX5pvrqx3QcA/viewform?usp=sf_link 

Målet med kartläggningen är att täcka landets samtliga 290 kommuner. Vår 

förhoppning är att ert bibliotek deltar. Vi vore tacksamma om enkäten fylls i före den 4 

maj så att vi sedan kan sammanställa resultatet och slutföra vårt arbete. Om ni vill ta del 

av uppsatsen så kommer den att finnas tillgänglig i databasen DiVA i höst. 

Har ni några frågor om enkäten eller vill veta mer om vår studie så är ni välkomna att 

kontakta oss. 

Tack på förhand. 

Med vänliga hälsningar 

Elin Liljemark och Jennie Johansson 

E-postadress: s142738@student.hb.se 
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Bilaga 2 Enkätfrågorna 

Samverkan mellan folkbibliotek och förskolor i ett läsfrämjande syfte 

Frågorna besvaras utifrån huvudbibliotekets förutsättningar i er kommun. 

Allmänna frågor 

Här följer allmänna frågor om ert bibliotek som vi önskar att ni besvarar. 

1. Vilken region/landsting tillhör ni? 

Stockholms läns landsting 

Region Uppsala 

Landstinget Sörmland 

Region Östergötland 

Region Jönköpings län 

Region Kronoborg 

Landstinget i Kalmar län 

Region Gotland 

Landstinget Blekinge 

Region Skåne 

Region Halland 

Västra Götalandsregionen 

Landstinget i Värmland 

Region Örebro län 

Region Västmanland 

Landstinget Dalarna 

Region Gävleborg 

Landstinget Västernorrland 

Region Jämtland Härjedalen 

Västerbottens läns landsting 

Region Norrbotten 
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2. Hur många invånare bor det i kommunen? 

Mindre än 20 000 invånare 

20 000-50 000 invånare 

50 000-200 000 invånare 

Fler än 200 000 invånare 

Samverkan med förskolor i ett läsfrämjande syfte i nuläget 

Här följer frågor om hur er samverkan med förskolor ser ut i nuläget. Ge gärna kommentarer 

under övrigt om ni har något som ni vill tillägga om er samverkan. 

3. På vilket/vilka sätt samverkar ni med förskolor i ett läsfrämjande syfte på ert 

bibliotek? Kryssa i samtliga relevanta alternativ. 

Barnavdelning på bibliotek som förskolor besöker 

Boklådor 

Bokpåsar 

Bokprat för förskolans personal 

Bokprat för förskolans barn 

Bokcirkel för förskolans personal 

Bokcirkel för förskolans barn 

Nätverksträffar mellan bibliotekarier och förskollärare 

Deltagande i föräldramöten på förskolor 

Sagostunder för förskolor 

Teaterföreställningar för förskolor 

Bokbuss som besöker förskolor 

Kapprumsbibliotek 

Litteraturförskolor 

Förskolebibliotek 

Övrigt 

4. Vilka förskolor samverkar ni med i ett läsfrämjande syfte? 

Kommunala förskolor 
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Förskolor i annan regi 

Alla förskolor 

Övrigt 

5. Hur finansieras er samverkan med förskolor i ett läsfrämjande syfte? Kryssa för 

samtliga relevanta alternativ. 

Genom bibliotekets ordinarie budget 

Genom den kommunala förskolans budget 

Genom förskolor i annan regis budget 

Genom projektpengar från kommunen 

Genom projektpengar från regionen 

Genom projektpengar från Kulturrådet 

Övrigt 

6. Vem tog initiativet till er samverkan med förskolor i ett läsfrämjande syfte? 

Kryssa i samtliga relevanta alternativ. 

Folkbiblioteket 

Förskolorna 

Politiker 

Förvaltningar 

Övrigt 

7. Vad styr er samverkan med förskolor i ett läsfrämjande syfte? Kryssa för 

samtliga relevanta alternativ. 

Bibliotekslagen 

Biblioteksplanen 

Politiska beslut 

Bibliotekschefens beslut 

Vet ej 

Övrigt 

8. Vem ansvarar för er samverkan med förskolor i ett läsfrämjande syfte? 
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Personalen på folkbiblioteket 

Personalen på förskolorna 

Gemensamt ansvar mellan folkbiblioteket och förskolorna 

Övrigt 

Samverkan med förskolor i ett läsfrämjande syfte framöver 

Här följer frågor som handlar om hur ni tror att er samverkan med förskolor kommer att se ut 

framöver. Ge gärna kommentarer kring detta. 

9. Hur stort intresse anser ni att det finns hos förskolorna för samverkan med er på 

folkbiblioteket i ett läsfrämjande syfte? 

Obefintligt    1          2          3          4          5    Mycket stort 

10. Har ni några nya planer på samverkan med förskolan i ett läsfrämjande syfte 

inom det närmaste halvåret? 

Ja 

Nej 

Eventuellt 

Övrigt 

11. Kulturrådet har under 2017 fått i uppdrag att utöka satsningen på Bokstart så att 

den även omfattar läsfrämjande inom förskolan. Hur troligt anser ni det vara att 

ni söker projektpengar från Kulturrådet för en sådan satsning? 

Inte troligt    1          2          3          4          5    Mycket troligt 

12. Hur troligt tror ni att det är att ni utökar er samverkan med förskolor i ett 

läsfrämjande syfte inom en femårsperiod?  

Inte troligt    1          2          3          4          5    Mycket troligt 

Här finns det möjlighet att lämna övriga kommentarer om er nuvarande eller kommande 

samverkan med förskolor i ett läsfrämjande syfte. 

 


