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Abstract: This Master’s thesis concerns how library and preschool can 
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children’s language development. This study is based on 
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maintain this cooperation, the librarians and the preschool teachers 
need to have a good dialogue. 

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord:  bibliotek, förskola, samarbete, barn, invandrarbarn, 

språkutveckling, tvåspråkighet, sagostund  
 



 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

1 INLEDNING..................................................................................................................................................................5 
1.1 BAKGRUND ............................................................................................................................................................ 5 

1.1.1 Kulturell mångfald..........................................................................................................................................5 
1.1.2 Modersmålsstöd..............................................................................................................................................6 
1.1.3 Barnbibliotek ...................................................................................................................................................8 
1.1.4 Samarbete mellan bibliotek och förskola....................................................................................................9 

1.2 SYFTE OCH PROBLEMBESKRIVNING ................................................................................................................... 9 
1.2.1 Frågeställningar...........................................................................................................................................10 
1.2.2 Avgränsningar...............................................................................................................................................10 

1.3 DEFINITIONER OCH FÖRKORT NINGAR.............................................................................................................. 10 
1.4 DISPOSITION ........................................................................................................................................................ 11 

2 METOD OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT .........................................................................................................13 
2.1 DEN VALDA METODEN....................................................................................................................................... 13 

2.1.1 Val av informanter........................................................................................................................................13 
2.1.2 Tillvägagångssätt..........................................................................................................................................13 
2.1.3 Intervjufrågor................................................................................................................................................15 
2.1.4 Sökningar av litteratur.................................................................................................................................15 
2.1.5 Genomförande av analys och diskussion..................................................................................................16 

3 LITTERATURGENOMGÅNG OCH TIDIGARE FORSKNING...............................................................17 
3.1 STYRDOKUMENT SOM PÅVERKAR BIBLIOTEK OCH FÖRSKOLA..................................................................... 17 

3.1.1 Bibliotekslagen..............................................................................................................................................17 
3.1.2 Läroplanen för förskolan - Lpfö98 ............................................................................................................18 
3.1.3 Stödmaterial till läroplanen........................................................................................................................20 

3.2 SAMARBETE......................................................................................................................................................... 21 
3.3 SAMARBETSPROJEKT.......................................................................................................................................... 22 
3.4 BOKENS ROLL...................................................................................................................................................... 25 
3.5 BARNS SPRÅKUTVECKLING OCH TVÅSPRÅKIGHET......................................................................................... 25 
3.6 TIDIGARE MAGISTERUPPSATSER INOM OMRÅDET.......................................................................................... 30 

3.6.1 Uppsatser om samarbete .............................................................................................................................31 
3.6.2 Uppsatser om samarbete för att främja barns språkutveckling............................................................32 

3.7 SAMMANFATTNING AV LITTERATUREN........................................................................................................... 33 
4 TEORIER .....................................................................................................................................................................35 

4.1 TEORI OM SAMARBETE MELLAN PEDAGOGER OCH BIBLIOTEKARIER.......................................................... 35 
4.1.1 Folkessons teori ............................................................................................................................................35 

4.2 TEORI OM BARNS LÄRANDE I FÖRSKOLAN...................................................................................................... 37 
4.2.1 Utvecklingspedagogiken..............................................................................................................................37 

5 REDOVISNING AV DET EMPIRISKA MATERIALET ..............................................................................40 
5.1 BIBLIOTEKET OCH FÖRSKOLAN......................................................................................................................... 40 

5.1.1 Kort om bibliotekets verksamhet................................................................................................................40 
5.1.2 Kort om förskolans verksamhet..................................................................................................................40 

5.2 INTERVJUERNA.................................................................................................................................................... 40 
5.2.1 Bibliotekarie Bea..........................................................................................................................................41 
5.2.2 Bibliotekarie Barbro ....................................................................................................................................41 
5.2.3 Bibliotekarie Birgitta....................................................................................................................................43 
5.2.4 Bibliotekarie Bibbi........................................................................................................................................44 
5.2.5 Pedagog Pia...................................................................................................................................................45 
5.2.6 Pedagog Petra...............................................................................................................................................46 
5.2.7 Pedagog Pamela...........................................................................................................................................48 

6 ANALYS OCH DISKUSSION................................................................................................................................51 



 

6.1 STYRDOKUMENT ................................................................................................................................................. 51 
6.2 SAMARBETE MELLAN YRKESGRUPPER............................................................................................................. 52 
6.3 LITTERATUR......................................................................................................................................................... 56 
6.4 SAGOSTUND OCH HÖGLÄSNING ........................................................................................................................ 58 
6.5 SPRÅKUTVECKLING............................................................................................................................................ 60 

7 SLUTSATSER.............................................................................................................................................................64 
7.1 FRAMTIDA FORSKNING OCH AVSLUTANDE REFLEXIONER............................................................................ 66 

8 SAMMANFATTNING..............................................................................................................................................67 

KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING...........................................................................................................69 
OTRYCKTA KÄLLOR............................................................................................................................................................ 69 
TRYCKTA KÄLLOR.............................................................................................................................................................. 69 

BILAGOR ...............................................................................................................................................................................73 
INTERVJUFRÅGOR ............................................................................................................................................................... 73 

Frågor till bibliotekarier.............................................................................................................................................73 
Frågor till bibliotekarie som åker ut till förskolan.................................................................................................76 
Frågor till bibliotekarie som åker ut med bokbussen.............................................................................................77 
Frågor till pedagoger...................................................................................................................................................78 

 
 



 5 

1 Inledning 
 
Vi har under höstterminen 2004 läst en kurs vid namn Barn och medier där vi arbetat med 
området förskolebarn och bilderboken som media. Under denna kurs växte vårt intresse för 
detta och vi kände att det skulle vara intressant att fördjupa oss inom något med anknytning 
till detta område. Då vi skulle hitta ett lämpligt ämne till magisteruppsatsen valde vi att inrikta 
oss mot det samarbete som kan finnas mellan bibliotek och förskola och hur detta kan främja 
barnens språkutveckling. Vi fann att mycket redan skrivits men att vi ytterligare ville fördjupa 
oss i och bidra med insikter om hur biblioteket och förskolan tillsammans kan arbeta för att 
främja barnens och särskilt invandrarbarnens förutsättningar för en positiv språkutveckling.  
 
Vi är intresserade av vad som görs inom samarbetet och vad det är för färdigheter och 
kunskaper som bibliotekarierna och pedagogerna vill och tror att barnen kan utveckla genom 
dessa aktiviteter. När de andra magisteruppsatser vi läst har tagit upp bibliotek som ingår i 
projekt av olika slag, väljer vi att studera ett bibliotek och en förskola som inte deltar i något 
liknande men som ändå har ett samarbete. 
 
Vi vill undersöka hur bibliotekarier och pedagoger kan använda sina respektive kompetenser 
inom samarbetet och hur de kan dra nytta av varandras kunskaper. Vi är intresserade av vad 
de själva anser att de bidrar med i samarbetet och vad de kanske skulle vilja ha mer utbyte 
kring. 
 
Vi anser att denna studie är intressant att göra inom Biblioteks- och Informationsvetenskap då 
den handlar om vad biblioteket kan göra för att utvecklas i samma takt som samhällets 
mångkulturella utveckling och hur bibliotekarierna i samarbete med andra yrkesgrupper kan 
utbyta kunskaper och erfarenheter för att utveckla sin egen verksamhet. 
 

1.1 Bakgrund 
 
Vi vill här ge en kort historisk bakgrund för att ge en inblick i de delar som har en viktig roll 
för denna studie. Delarna är kulturell mångfald, modersmålsstöd, barnbibliotek och samarbete 
mellan bibliotek och förskola. 
 

1.1.1 Kulturell mångfald 
 
I Skolverkets rapport Tre decenniers modersmålsstöd - om modersmålsstödet i förskolan 
1970-2000 och i Komma till tals kan det läsas att vart fjärde barn som växer upp i Sverige i 
dag har invandrarbakgrund. Det är ganska ovanligt att familjer med små barn invandrar, de 
flesta barnen är födda i Sverige men har föräldrar eller far- eller morföräldrar som är födda 
utomlands. Detta innebär att de har ett annat modersmål än svenska. Ett mångkulturellt och 
flerspråkigt Sverige har vuxit fram och samhället utvecklas hela tiden. Barnen kommer i 
kontakt med människor som talar ett annat språk och har en annan kultur på ett helt annat sätt 
än vad tidigare generationer har gjort. Bibliotekets användare har många olika bakgrunder 
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som leder till språklig och kulturell mångfald. Detta ställer höga krav på ny kunskap om och 
förståelse för de nya behov som har uppkommit både i samhället och på bibliotek.1 
 

1.1.2 Modersmålsstöd 
 
Riktlinjerna för den svenska förskolan drogs upp under 1970- och 1980-talen. År 1968 
tillsattes Barnstugeutredningen och deras uppdrag var att utreda hur barnomsorgen skulle 
utformas. Barnstugeutredningen formulerade principer för hur man skulle kunna förena 
sociala, pedagogiska och tillsynsmässiga krav. Deras förslag resulterade i förskolelagen som 
trädde i kraft 1975. Alla sexåriga barn fick rätt till avgiftsfria timmar i förskola och barn med 
särskilt stöd fick särskilda rättigheter. Även invandrarbarn uppmärksammades i lagen, frågor 
om invandrarbarnen och deras möjligheter att utveckla både sitt modersmål och det svenska 
språket var mycket aktuella. Barnstugeutredningen påpekade att barnen genom kontakt och 
lek med svenska barn kunde lära sig svenska på ett naturligt sätt. Men de påpekade också att 
invandrarbarnen behövde få utveckla och använda sitt eget modersmål.2 
 
Under de första åren inriktade man sig på åtgärder som syftade till att barnen skulle lära sig 
svenska så fort som möjligt. Dock visade det sig att barnens hemspråk var dåligt utvecklat och 
att inlärningen av svenskan hängde ihop med utvecklingen av hemspråket. Efter ett tag valde 
man därför att inrikta sig på att i första hand stödja utvecklingen av barnens hemspråk. Detta 
ledde till positiva resultat för både hemspråket och svenskan. 3 
 
Stödet till hemspråket under 1970- och 1980-talen motiverades på flera sätt. Man hade fått 
bättre kunskaper om hemspråkets betydelse för barns språkutveckling, och då särskilt när det 
gällde små barn. Man hade också upptäckt att snabbt försöka lära barnen svenska kunde leda 
till att barnen fick dåliga kunskaper både i hemspråket och i svenskan. Forskare enades om att 
utvecklingen av barns hemspråk var viktig för utvecklingen av andraspråket, svenskan. 4 
 
Samtidigt som satsningen på hemspråket var stor betonades vikten av att barnen skulle lära 
sig svenska. Det fick dock inte ske på bekostnad av hemspråket utan språken skulle utvecklas 
samtidigt. Denna satsning på hemspråket under 1970-talet gjorde dock att det svenska språket 
kom i skymundan. Det diskuterades sällan metoder för barns svenskinlärning. Många ansåg 
och trodde att om bara barnen vistades i en svenskspråkig miljö skulle språket komma av sig 
självt vilket det inte gjorde. Detta problem uppmärksammades och i socialstyrelsens riktlinjer 
för hemspråksstödet i förskolan som kom 1985 tas svenska som andraspråk upp som en 
särskild punkt. Det framhölls att det fanns ett behov att utveckla metoder för personalens 
arbete med att stödja invandrarbarnens inlärning av andraspråket.5 
 
Under 1990-talet kom en avveckling av stödet till invandrarbarn, krav på besparingar gjorde 
att många kommuner minskade eller lade ner hemspråksstödet helt. Man betonade istället 
kunskaper i svenska och tyckte att det var i första han det barnen skulle lära sig. 6 
 

                                                 
1 Tre Decenniers modersmålsstöd - om modersmålsstödet i förskolan 1970-2000 2003 och Calderon, Lena 2004. 
Komma till tals - flerspråkiga barn i förskolan. 
2 Tre Decenniers modersmålsstöd - om modersmålsstödet i förskolan 1970-2000 2003, s. 12-13. 
3 Tre Decenniers modersmålsstöd - om modersmålsstödet i förskolan 1970-2000 2003, s. 14. 
4 Tre Decenniers modersmålsstöd - om modersmålsstödet i förskolan 1970-2000 2003, s. 17-18. 
5 Tre Decenniers modersmålsstöd - om modersmålsstödet i förskolan 1970-2000 2003, s. 18-19. 
6 Tre Decenniers modersmålsstöd - om modersmålsstödet i förskolan 1970-2000 2003, s. 24. 
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Arbetslösheten steg kraftigt under början på 1990-talet och var särskilt hög bland kvinnor och 
män med utländsk bakgrund. Detta gjorde att många invandrarbarn inte hade en plats på 
förskolan och kom därför inte i kontakt med svenska på samma sätt.7 Invandrarpolitiska 
kommittén tog 1994 på uppdrag av regeringen fram ett handlingsprogram för invandrarfrågor. 
De ansåg att barn som inte var inskrivna på förskolan skulle få kontinuerlig språkträning i 
svenska inom till exempel den öppna förskolan. De ansåg också att de barn som inte finns i 
förskolan borde få möjlighet att delta på deltid i förskoleverksamhet några år innan 
skolstarten. 8 
 
Under 1990-talet satsade man på det svenska språket parallellt med att man ifrågasatte 
modersmålsstödet och modersmålsundervisningen. Det hade tidigare funnits olika 
uppfattningar om modersmålets betydelse och hur man bäst lär in det men debatten trappades 
upp och var mycket värdeladdad.9 
 
I samband med att barnomsorgen byggdes ut växte dess utbildningspolitiska betydelse. År 
1998 fick förskolan en egen läroplan. I läroplanen står att förskolan kan bidra till att barn med 
utländsk bakgrund får stöd i att utveckla en dubbel kulturtillhörighet och att förskolan ska 
lägga stor vikt vid att stimulera alla barns språkutveckling. Det står också särskilt utryckt att 
barn med annat modersmål än svenska ska ges möjlighet att utveckla både sitt modersmål och 
det svenska språket.10 
 
Under 2000-talet har förskolan gjorts tillgänglig för allt fler barn då lagstiftningen har ändrats 
så att barn till arbetslösa fått rätt till en plats på förskola. Detta har lett till att barn med 
invandrarbakgrund har fått ökad tillgänglighet till förskolan. Men samtidigt är satsningen på 
modersmålsstödet fortsatt lågt.11 
 
Ungefär var fjärde kommun anordnar modersmålsstöd i förskolan. Några kommuner anger att 
ekonomin är det som avgör om barnen ska få stöd, andra kommuner säger att det som avgör 
är tillgången till personal. De kommuner som anordnar modersmålstöd har ofta politiskt 
antagna mål eller riktlinjer för modersmålsstödet. Det vanligaste är att målen och riktlinjerna 
gäller omfattningen av modersmålsstödet, alltså vilka och hur många barn som ska erbjudas 
stöd. Det är sällan målen och riktlinjerna gäller innehållet i verksamheten. 12 
 
Den vanligaste utvecklingsinsatsen när det gäller modersmålsstöd är fortbildning. 
Fortbildningen har rört frågor om arbete i flerspråkiga grupper i förskolan och språk och 
identitetsutveckling, oftast har fortbildningen riktats till all personal och inte enbart 
modersmålslärarna.13 

                                                 
7 Tre Decenniers modersmålsstöd - om modersmålsstödet i förskolan 1970-2000 2003, s. 25. 
8 Tre Decenniers modersmålsstöd - om modersmålsstödet i förskolan 1970-2000 2003, s. 27. 
9 Tre Decenniers modersmålsstöd - om modersmålsstödet i förskolan 1970-2000 2003, s. 28-29. 
10 Tre Decenniers modersmålsstöd - om modersmålsstödet i förskolan 1970-2000 2003, s. 31. 
11 Tre Decenniers modersmålsstöd - om modersmålsstödet i förskolan 1970-2000 2003, s. 32. 
12 Tre Decenniers modersmålsstöd - om modersmålsstödet i förskolan 1970-2000 2003, s. 33. 
13 Tre Decenniers modersmålsstöd - om modersmålsstödet i förskolan 1970-2000 2003, s. 34. 
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1.1.3 Barnbibliotek 
 
Det första barnbiblioteket öppnade 1911.14 Barnbiblioteken utvecklades långsamt och först på 
1960-talet nådde verksamheten en snabbare utveckling. Under 1970-talet byggdes 
barnomsorgen ut och barnbiblioteket fick ett antal målsättningar genomförda av SAB: s 
specialgrupp 1975-76. Målet var att barnbiblioteket skulle nå ut till alla barn. Barnbiblioteket 
skulle aktivt söka upp de barn som av något skäl inte utnyttjade biblioteket. För att kunna göra 
detta skulle biblioteket aktivt söka upp och samarbeta med de personer, organisationer och 
institutioner som arbetade med barn. Barnbiblioteket utvecklades till en viktig del i 
folkbiblioteket. För att barnbiblioteksarbetet skulle kunna utvecklas krävdes fortbildning för 
barnbibliotekarierna och kurser för vidareutbildning och fördjupning utarbetades.15 
 
Under 1980-talet blev barnbiblioteksarbetet mer inriktat på ”den litteraturförmedlande 
uppgiften”. 16 Barnbibliotekarien fick en viktig roll att sprida litteratur av god kvalitet och att 
få barnet att läsa litteratur och använda sig av biblioteket.17 1987 fick förskolan sitt 
pedagogiska program, ett dokument där språkutveckling och litteraturanvändning stod i fokus. 
Samarbetet mellan barnbibliotek och förskola utvecklades under perioden och innebar bland 
annat samarbete kring bokförsörjning och fortbildning. 18 
 
Ett språkprojekt i Markaryds kommun, det s.k. BokNalle- projektet bekräftade tidigare 
forskningsresultat som visat att den viktigaste språkutvecklingen sker i förskoleåldern där 
särskilt språkutvecklingen före fyra års ålder har stor betydelse. Dessa resultat har haft stor 
betydelse för folkbibliotekets verksamhet och påverkat det utvecklingsarbete och de 
prioriteringar som gjorts på folkbiblioteket. På 80-talet ökade också efterfrågan på 
barnbibliotekariernas litteraturkunskaper från skolans sida där skolbiblioteken fått en viktigare 
roll och benämnts i den nya läroplanen (Lgr 80).19 
 
Arbetet med de målsättningar som sattes för barnbiblioteket 1976 har varit positivt och det 
uppsökande arbetet har gett goda erfarenheter och skapat förutsättningar för vidare 
förändringar inom biblioteksarbetet. I arbetet med målsättningar finns det dock problem med 
vad som ska prioriteras inom biblioteksverksamheten då ekonomin till stor del styr.20  
 
Barnbiblioteksarbetet på 90-talet och idag handlar främst om att nå förskolor, 
barnavårdscentraler, skolor, fritidshem och ungdomsgårdar. Många av barnen får sin första 
kontakt med biblioteket genom exempelvis förskolan istället för att få den på sin fritid 
tillsammans med föräldrarna.21 
 
Biblioteket erbjuder olika slags medier, utställningar, program och information. Biblioteket 
arbetar med uppsökande verksamhet där personalen exempelvis sätter ihop bokdepositioner 
och har informationsverksamhet i samarbete med andra institutioner. 
                                                 
14 Åberg Åke 1983. Tema: Barnbibliotek: tre uppsatser, s. 8. 
15 Rydsjö, Kerstin 1994. Barnspåret i backspegeln. Ingår i Barnspåret - Idébok för bibliotek , s. 15-20. 
16 Eriksson, Anna Birgitta 1994a. Barnbibliotekets uppgifter. Ingår i Barnspåret - Idébok för bibliotek , s. 43-46. 
17 Eriksson 1994a, s. 43-46. 
18 Rydsjö 1994, s. 21. 
19 Rydsjö 1994, s. 21 f. 
20 Rydsjö 1994, s. 24. 
21 Eriksson, Anna Birgitta 1994b. Barnbibliotekets plats i bibliotekssystemet och i kulturpolitiken. Ingår i 
Barnspåret - Idébok för bibliotek , s. 35-42. 
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Barnbibliotekarieverksamheten består bland annat av bok- och biblioteksinformation och att 
hålla i bokprat och andra verksamheter kring bokläsning. Barnbibliotekarierna arbetar med att 
göra barnboksbeståndet lättillgängligt för sina låntagare. Barnbiblioteket ska erbjuda barn 
möjlighet att kunna skaffa sig erfarenheter och kunskaper om omvärlden. För invandrarbarn 
kan biblioteket fungera som ett ställe där de kan lära sig om den svenska kulturen men också 
nå information om sin bakgrund.22 
 

1.1.4 Samarbete mellan bibliotek och förskola 
 
I Sverige finns en lång tradition av samarbete mellan bibliotek och förskola. Särskilt stark var 
utvecklingen av samarbete dem emellan på 1970- och 80-talen. På 1990-talet minskade dock 
samarbetet mellan bibliotek och förskola på grund av ekonomiska nedskärningar. Som 
motreaktion skrevs en rad rapporter där man diskuterade krisen för litteratur och läsande och 
läskampanjer startades på bibliotek, förskolor och skolor. Samarbetet mellan bibliotek och 
förskola har främst rört bokförsörjning, kompetensutbildning och fortbildning.23 
 
Det finns en rad exempel på samarbeten mellan bibliotek och förskola. De vi stött på är 
samarbeten som förts i form av projekt och då ofta som språkutvecklingsprojekt. Exempel är 
Alfons öppnar dörren, Listiga räven och BokNalle- projektet. 
 
Det är svårt att redovisa för hur samarbetet mellan bibliotek och förskola förändrats och ser ut 
på 2000-talet. Detta är något som även Rydsjö nämner. Hon skriver att det inte förs någon 
statistik över hur biblioteket samarbetar med andra institutionen utan att det man kan bedöma 
i så fall mer handlar om bibliotekets tillgänglighet exempelvis i form av öppettider. Rydsjö 
konstaterar att antalet öppettimmar ökat på biblioteken men minskat på bokbussarna. Antalet 
filialer har minskat medan antalet folkbibliotek och skolbibliotek i samma lokaler har ökat.24  
 

1.2 Syfte och problembeskrivning 
 
Vi är intresserade av om samarbete mellan bibliotek och förskola kan bidra med positiva 
effekter och främja förskolebarns språkutveckling. I studien vill vi undersöka hur bibliotek 
och förskola kan samarbeta genom olika aktiviteter. Genom att utföra en intervjustudie på en 
förskola som är belägen i ett invandrartätt område och på ett bibliotek på samma ort vill vi 
fördjupa oss i de särskilda insatser som görs för att främja invandrarbarnens språkutveckling. 
 
Genom intervjuer med både bibliotekarier och pedagoger hoppas vi kunna ge en 
mångfacetterad bild av hur samarbetet mellan dem fungerar och hur de genom olika 
aktiviteter skapar förutsättningar för förskolebarnens och särskilt invandrarbarnens 
språkutveckling. Det är också vår intention att se om synen på samarbetet, barns 
språkutveckling, invandrarbarns första- och andraspråk, litteraturens roll och om 
bibliotekariers och pedagogers yrkeskompetenser ser enig ut eller skiljer sig. 
 

                                                 
22 Eriksson 1994b, s. 35 ff. 
23 Rydsjö, Kerstin 2004. Barnbiblioteket möter förskolan. Ingår i LekaSpråkaLära - lärande lek och språk i 
förskola och bibliotek , s. 55 ff. 
24 Rydsjö 2004, s. 56. 
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Vi hoppas att resultatet från denna uppsats ska stimulera till eftertanke och reflektion och leda 
till utveckling av bibliotekariers professionella kompetens. Förhoppningsvis kan detta berika 
både bibliotekens och förskolornas verksamheter.  
 
Vår övergripande problemställning är: 
 
Anser bibliotekarier och pedagoger att deras samarbete hjälper dem att stimulera 
förskolebarnens och särskilt invandrarbarnens språkutveckling, i så fall på vilket sätt? 
 

1.2.1 Frågeställningar 
 
Vi vill med hjälp med dessa frågeställningar besvara vår problemställning: 
 
– Hur samarbetar bibliotekarier och pedagoger och vad samarbetar de om? 
 
– Vad bidrar de olika yrkeskompetenserna med i samarbetet? 
 
– Hur ser bibliotekarier och pedagoger på samarbetet, skiljer sig synen mellan dem? 
 

1.2.2 Avgränsningar 
 
Vi avgränsar vår studie geografiskt till en ort. Vi ska genomföra intervjuer med bibliotekarier 
på ortens bibliotek och med pedagoger på en förskola belägen i ett invandrartätt område på 
orten, som biblioteket har samarbete med. Det är därför deras personliga åsikter som vi vill 
spegla och inte något som kan generaliseras för liknande samarbeten. 
 
Vi avgränsar oss till att beröra förskolebarnens språkutveckling och att mer ingående se på 
invandrarbarnen språkutveckling och vad som görs för att främja denna. Detta betyder att vi 
väljer att inte redovisa för exempelvis andra barn med särskilda behov. 
 
Vi har valt att intervjua bibliotekarier och pedagoger men genomför inte några intervjuer med 
barn eller föräldrar, detta då vi anser att studien skulle bli alltför omfattande då vi är 
tidsmässigt begränsade.  

1.3 Definitioner och förkortningar 
 
Här följer definitioner och förklaringar över ord och förkortningar som vi använder oss av i 
uppsatsen. Detta för att tydliggöra hur vi använder orden och vad de har för betydelse och 
innebörd för oss. 
 
Bibliotek: När vi använder ordet bibliotek avser vi folkbibliotek. 
 
Bibliotekarie: Vi använder ordet bibliotekarie för de av våra informanter som arbetar på 
biblioteket oavsett vilken utbildning de har.  
 
Förskola: Pedagogisk verksamhet för barn som är 1-5 år.25  

                                                 
25 Nationalencyklopedin 2005-02-23. 
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Hemspråk: Vi använder ordet hemspråk parallellt med ordet modersmål och avser det språk 
som barnet har som förstaspråk.  
 
Invandrarbarn: Med detta begrepp syftar vi på barn som har invandrarbakgrund. Barnen är 
födda i Sverige eller ett annat land och minst en av föräldrarna har annat modersmål än 
svenska. 
 
Lpfö98: Läroplan för förskolan som kom ut 1998 och som gäller för barnen upp till fem år. 
Läroplan som preciserar vilka krav staten ställer på verksamheten. 26 
 
Lpo94: Läroplan som gäller för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet. Med förskoleklassen avses barnen mellan fem och sex år. 
 
Pedagog: Vi använder ordet pedagog för både förskolelärare som har högskoleutbildning och 
för barnskötare som har gymnasieutbildning. 
 
Tvåspråkighet: Med tvåspråkighet syftar vi på att barnet har ett modersmål som är deras 
förstaspråk och ett andraspråk som är svenska. Barnet exponeras regelbundet för ett annat 
språk än svenska. Vi använder ordet tvåspråkighet parallellt med ordet flerspråkighet då NE 
menar att det är samma sak.27 
 

1.4 Disposition 
 
Uppsatsens fortsatta upplägg inleds med ett kapitel där vi redogör för den metod vi har använt 
oss av. Vi förklarar tillvägagångssätt för vår materialinsamling och hur våra informanter valts 
ut. Vi ger en beskrivning över de sökningar som genomförts och slutligen beskriver vi också 
genomförandet av analysen.  
 
Kapitel tre består av en genomgång av den litteratur vi tycker är relevant fö r vår studie. Syftet 
med denna del är också att ge läsaren en kort bakgrundsförståelse till de ämnen som tas upp i 
studien. I slutet på kapitlet ger vi en kort sammanfattning av de olika åsikter som kommit 
fram i litteraturen.  
 
I kapitel fyra beskriver vi den teori om samarbete mellan bibliotek och förskola som vi valt 
som huvudteori. Därefter redovisar vi för teorin utvecklingspedagogiken som fungerar som en 
stödteori till vår huvudteori. Utvecklingspedagogiken är en teori om barns lärande i förskolan. 
 
I det femte kapitlet ges först en kort presentation om det bibliotek och den förskola där denna 
studie har ägt rum. Efter det följer en grundlig redovisning av de intervjuer vi genomfört. Vi 
har valt att redovisa varje intervju för sig då vi vill tydliggöra de enskilda informanternas 
åsikter och uppfattningar.  
 
Kapitel sex utgörs av en analys och diskussion där vi kopplar samman det insamlade 
materialet med litteratur och teorier för att se skillnader och likheter. Analysen redovisas 

                                                 
26 Nationalencyklopedin 2005-02-23. 
27 Nationalencyklopedin 2005-03-11. 



 12 

under fem olika teman. Dessa teman är styrdokument, samarbete mellan yrkesgrupper, 
litteratur, sagostund, högläsning och språkutveckling.  
 
I kapitel sju dras slutsatser utifrån det empiriska materialet. Slutsatserna redovisas utifrån 
frågeställningarna. Därefter följer kort några tankar om framtida forskning. 
 
Det åttonde och sista kapitlet är en sammanfattning av hela uppsatsen. 
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2 Metod och tillvägagångssätt 
 
I detta stycke har vi använt oss av informant, deltagare och intervjuperson som synonyma ord. 
 

2.1 Den valda metoden 
 
Vi har valt att använda oss av intervju som är en kvalitativ metod. Kvalitativ metod används 
när man vill veta informanternas egna verklighetsuppfattningar, motiv och tankesätt.28 
Kvalitativa intervjuer ger förståelsegrundande data, det kan vara människors upplevelser, 
beteenden, attityder och beskrivningar av någon händelse eller något visst fenomen. 29 Denna 
metod tycker vi passar för vår studie då vi vill veta om pedagoger och bibliotekarier anser att 
deras samarbete hjälper dem att stimulera förskolebarn och särskilt invandrarbarns 
språkutveckling. En kvalitativ studie är också mer flexibel än en kvantitativ studie då det i en 
kvantitativ studie är metodiskt sett ett stort fel att ändra på frågeschemat när man redan frågat 
hälften av sitt urval. I en kvalitativ studie ses detta inte som något fel eller problem utan det är 
vanligt förekommande att olika frågor ställs till olika informanter såsom olika följdfrågor och 
liknande.30 Detta gör att informantens egna reflexioner och tankar har möjlighet att utvecklas 
och man kan fördjupa sig i de punkter som verkar intressanta. Vid kvalitativa metoder 
använder man sig av mötet mellan forskare och intervjuperson och det samtal som uppstår i 
denna kontext, eftersom intervjupersonerna skiftar gör också samtalet det.31 För att undvika 
att intervjun skulle kännas som ett förhör har vi strävat efter att intervjun skulle vara informell 
och mer som ett öppet samtal så att deltagaren kunde känna sig avslappnad och bekväm i 
situationen. 
 

2.1.1 Val av informanter 
 
Vi har valt att genomföra intervjuer med både pedagoger och bibliotekarier för att få olika 
perspektiv på samarbetet. Vi hade sedan tidigare kännedom om delar av det samarbete som 
fanns mellan det utvalda biblioteket och den utvalda förskolan. Vi tog kontakt med 
bibliotekarierna via mail och med pedagogerna genom en bekant. De bibliotekarier som valts 
ut till intervju har olika arbetsuppgifter och ansvarsområden såsom bibliotekschef, 
barnbibliotekarie och bokbusschaufför. Även pedagogerna skiljde sig något från varandra, 
specialpedagog, förskolelärare och barnskötare. En faktor som har haft stor betydelse vid 
urvalet har varit att de ska vara insatta i samarbetet.  
 

2.1.2 Tillvägagångssätt 
 
Sammanlagt har sju intervjuer genomförts, fyra med bibliotekarier och tre med pedagoger. 
Informanterna intervjuades på sina arbetsplatser dvs. biblioteket och förskolan. Vid 
intervjuerna har vi efter informantens godkännande använt oss av bandspelare. Detta är något 

                                                 
28 Repstad, Pål 1999. Närhet och distans - Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap , s. 11. 
29 Thomsson, Heléne 2002. Reflexiva intervjuer, s. 29. 
30 Repstad 1999, s.10 f. 
31 Widerberg, Karin 2002. Kvalitativ forskning i praktiken , s. 16. 
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som många forskare rekommenderar för att man ska slippa anteckna så mycket och istället 
kunna koncentrera sig på vad deltagaren säger och kunna komma med lämpliga följdfrågor.32 
En nackdel är att deltagarna kan känna att det är obehagligt att bli inspelade på band men om 
man förklarar anledningen till varför man vill använda bandspelare och försäkrar deltagaren 
om att banden aldrig ska användas till något annat än forskning brukar de flesta tycka att det 
är ok.33 Bandningen är också en fördel vid analysen då man vill ha en ordagrann återgivning 
av intervjun. 34  
 
När man vid intervjusituationen är två intervjuare blir maktsituationen något annorlunda än 
vid en intervjuare. Deltagaren kan känna sig något underlägsen och obekväm vid en sådan 
situation och intervjuarna kan känna sig påpassade av varandra och inte våga ställa 
följdfrågor. Detta tror vi dock inte är något större problem då vi upplever att våra informanter 
är trygga i sin yrkesroll. Då vi som genomför intervjuerna inte är några vana intervjuare anser 
vi också att fördelarna med att vara två väger upp nackdelarna. Vi kan välja att fokusera på 
olika saker och i förväg ha delat upp frågeområden mellan oss. Det är också lättare att vara 
uppmärksam på vad som sägs och man kan fylla i varandras luckor och komplettera varandra. 
Ytterligare en fördel kan vara att man kan diskutera intervjun med varandra vilket också kan 
underlätta vid analysen då man kan ha olika tankar och kunskaper.35 
 
Varje intervju har genomförts i enskilda rum och med oss båda som intervjuare. Alla 
informanter kommer här att presenteras med fiktiva namn för att förbli anonyma. 
Bibliotekarierna har fått namn som börjar på B och pedagogerna har fått namn som börjar på 
P. 
 
Intervjusvar påverkas alltid av olika faktorer i samband med intervjutillfället. För att 
underlätta förståelsen och ge en bakgrund till informanternas resonemang och åsikter följer 
här en kort presentation av varje intervju. 
 
De flesta av informanterna var positivt inställda till intervjuerna och det kändes avslappnat 
och naturligt. Informanterna hade mycket att berätta och vi var välkomna att återkomma ifall 
vi hade ytterligare frågor.  
 
Första intervjun var med Bea och hölls i bibliotekets ungdomsrum. Bandspelaren krånglade 
och det visade sig sedan att första delen av intervjun inte kom med på bandet. Trots detta har 
det inte varit något problem då vi under denna första intervju förde noggranna anteckningar. 
Bea har bosnisk bakgrund och håller sagostunder för invandrarbarn på deras hemspråk. 
Intervjun tog cirka 50 minuter.  
 
Intervjun med Barbro som är ansvarig för barnavdelningen på biblioteket genomfördes på 
hennes kontor vilket gjorde att hon hade tillgång till allt sitt material som hon ville visa. 
Intervjun tog cirka en timme. 
 
Den tredje intervjun var med Birgitta som kör bokbussen. Intervjun skedde i det rum de 
kallade för bokbussens magasin. Intervjun tog cirka 35 minuter. 
 

                                                 
32 Repstad 1999, s. 63. 
33 Thomsson 2002, s. 90. 
34 Repstad 1999, s. 63; Thomsson 2002, s. 90. 
35 Thomsson 2002, s. 75. 
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Bibbi är bibliotekschef och denna intervju genomfördes i bibliotekets ungdomsrum. Intervjun 
tog cirka en timme.  
 
Den första intervjun på förskolan var med Pia och tog cirka 30 minuter. Pia är barnskötare och 
har för tillfället inga barn med annat hemspråk på sin avdelning.  
 
Petra jobbar som specialpedagog på förskolan. Intervjun tog cirka 30 minuter 
 
Intervjun med Pamela som är förskolelärare tog cirka 1 timme. På Pamelas avdelning finns 
det 22 barn varav 8 har annat hemspråk. 
 
Från början var det tänkt att en intervju med en fjärde pedagog skulle ha gjorts men hon fick 
förhinder. Vi fick förfrågan om vi vill komma tillbaka en annan dag men kände att vi var 
nöjda med det material vi fått från tidigare intervjuer och avböjde därför.  
 
Efter genomförda intervjuer lyssnade vi på banden och skrev ut dem. Vi skickade sedan dessa 
utskrifter till informanterna för att ge dem en möjlighet att korrigera eventuella missförstånd 
och komplettera ifall det var något som de tyckte saknades. Detta genererade inte i några 
större ändringar utan endast att en informant ville ändra något enstaka uttalande. 
 

2.1.3 Intervjufrågor 
 
Frågorna 36 är indelade under vissa teman. Dessa teman innefattar frågor om styrdokument, 
samarbete mellan yrkesgrupper, litteratur, sagostund, högläsning och språkutveckling. Detta 
för att vi tyckte det skulle underlätta då vi ville ha möjlighet att anpassa intervjuerna efter 
varje situation men samtidigt ha kontroll över att alla viktiga delar kom med. Dessa teman 
valde vi då vi ansåg att det var inom dessa områden en fördjupning kunde hjälpa oss att 
besvara våra frågeställningar och vår problemställning. Vi har under intervjuerna försökt att 
vara så följsamma och reflekterande som möjligt och bara låtit frågorna fungera som stöd. 
 
Vi har jobbat med två olika mallar för bibliotekarier och pedagoger. Dessa har sedan 
kompletterats med extra frågor där det har funnits behov av detta, till exempel vid intervjun 
med bibliotekarien som ansvarar för bokbussen eller bibliotekarien som håller i sagostunder 
för invandrarbarn. 
 

2.1.4 Sökningar av litteratur 
 
Sökningar har gjorts i Borås högskolas katalog Voyager för att nå den information som finns 
på skolan och vi gick vidare med att söka i Libris. Därefter sökte vi i databaser såsom 
Artikelsök och i olika tidskrifter. Vi har exempelvis sökt på ord som bibliotek, förskola, dagis, 
samarbete, språkutveckling, invandrarbarn, barn, förskolebarn, tvåspråkighet och 
flerspråkighet. Dessa ord har använts i olika kombinationer och även med sin engelska 
motsvarighet där det varit nödvändigt. Vi har även besökt en rad hemsidor såsom Svenska 
Barnboksinstitutet, Kulturrådet, Myndigheten för Skolutveckling, Nationellt centrum för 
svenska för invandrare och svenska som andraspråk och Skolverkets hemsida. Från dessa 
hemsidor har vi gått vidare till för oss relevanta länkar och funnit intressant material. Denna 

                                                 
36 Se bilagor. 



 16 

snöbollsmetod har även använts angående litteraturen och vi har funnit mycket relevant 
litteratur på detta sätt. Vi har browsat hyllorna A (Bok- och Biblioteksväsen), E (Uppfostran 
och undervisning), F (Språkvetenskap) och D (Filosofi och psykologi). Vår handledare 
Kerstin Rydsjö har också gett oss litteraturförslag som kommit till användning. 
 
Dessa sökningar har genererat i många träffar vilket har gjort att vi har varit tvungna att göra 
ett urval. Den litteratur vi har valt bort har varit av äldre slag, vi har försökt begränsa oss till 
litteratur från 1990-talet och 2000-talet. Detta då vi vill ha så aktuell litteratur som möjligt. Vi 
har även fått många träffar på litteratur som visat sig beröra lite äldre barn och dessa har vi då 
valt bort eftersom vi är intresserade av barn i förskoleåldern. 
 

2.1.5 Genomförande av analys och diskussion 
 
Enligt Repstad betyder ordet analys iordningställande av data så att eventuella mönster kan 
komma fram. 37 Vi har valt att redovisa intervjuerna var för sig för att tydliggöra de enskilda 
informanternas åsikter och för att lättare kunna se dessa eventuella mönster. Vi fortsätter 
sedan in i en djupare analys av materialet där vi kopplar samman intervjuresultatet med våra 
teorier och med den litteratur vi har läst.  
 
Backman skriver att i kvalitativa undersökningar kan analysen underlättas av att viss 
tematisering förbereds innan datainsamlingen påbörjas.38 Även Repstad råder till att analysera 
utifrån teman. 39 Vi har valt att utföra vår analys efter samma teman som vi har använt i våra 
intervjufrågor. Detta då vi tyckte att det var en effektiv metod för att strukturera de områden 
som informanterna uttalat sig kring och som vi ville få svar på. 
 
Repstad tar upp en rad förhållanden som bör tänkas på vid värderingen av informationen man 
samlat in. Han menar att man bör tänka på om det finns någon forskningseffekt, om frågorna 
kan ha varit ledande, om det finns anledning för informanten att förvränga, dölja eller 
överdriva något eller om informanten har första- eller andrahandskunskap om det som han 
eller hon talar om. 40 
 
Vi har under analysen haft eventuella forskningseffekter i åtanke men tyckt att det varit svårt 
att bedöma dessa. Det finns alltid en risk att informanters utsagor är något förfinade och att de 
väljer att inte berätta något som kan ge en negativ syn av dem själva. Dock tror vi inte att 
detta har skett under någon större utsträckning under de intervjuer vi har utfört. Vi är 
medvetna om att det är svårt att anonymisera informanterna inom gruppen. De vet vilka andra 
som intervjuats på sin arbetsplats och pedagogerna kan eventuellt identifiera bibliotekarierna 
och vice versa då de känner till varandra. Detta kan till viss del ha påverkat deras svar då det 
kan finnas en rädsla att kritisera varandra då man är mån om ett fortsatt samarbete.  
Ett problem vi haft under analysen är att de olika temana gått in i varandra och viss analys och 
diskussion har passat in under flera olika teman. Vi har ändå gjort ett försök med detta och 
hoppas att läsaren ska kunna se en helhet. 
 

                                                 
37 Repstad 1999, s. 124. 
38 Backman, Jarl 1998. Rapporter och uppsatser, s. 54. 
39 Repstad 1999, s. 96 ff. 
40 Repstad 1999, s. 103. 
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3 Litteraturgenomgång och tidigare forskning 
 
Nedan följer en genomgång av litteratur som vi studerat och använt oss av i denna studie. Den 
litteratur vi har studerat och valt att presentera är litteratur om samarbete mellan bibliotek och 
förskola, teorier om barns språkutveckling och litteratur om yrkeskompetenser. Vi har särskilt 
studerat tvåspråkighet och språkets betydelse för barn. Vi har studerat litteratur både inom 
biblioteksområdet och inom pedagogik för att belysa dessa olika områden.  
 
Vi vill dock understryka att vi inte gör något anspråk på att ge en heltäckande bild av det som 
skrivits inom detta område. 
 

3.1 Styrdokument som påverkar bibliotek och förskola 
 
Vi har valt att läsa och redovisa för de styrdokument som påverkar bibliotekets och förskolans 
verksamheter. Detta då vi anser att dessa styrdokument är viktiga då de ligger till grund för 
verksamheterna och ger riktlinjer för vad som ska planeras, genomföras, utvärderas och 
utvecklas inom respektive verksamhet. 
 

3.1.1 Bibliotekslagen 
 
Bibliotekets verksamhet styrs av bibliotekslagen som fastslogs 1997.41 I denna lag finns tio 
paragrafer som innehåller bestämmelser om olika områden inom det allmänna 
biblioteksväsendet. Två av dessa paragrafer anser vi är av särskilt intresse för denna studie då 
de berör de områden som vi undersöker. Dessa två är:  
 

8 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt 
invandrare och andra minoriteter bl. a genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i 
former särkilt anpassade till dessa gruppers behov. 
 
9 § Folk- och skolbibliotek skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att 
erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att främja 
språkutveckling och stimulera till läsning. 

 
I december 2004 beslutade riksdagen att bibliotekslagen skulle utökas med ett tillägg. Detta 
tillägg innebär att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet 
ska samverka och att kommuner och landsting ska anta planer för sin biblioteksverksamhet. 
Regeringen anförde i sitt förslag till riksdagen att samordnade insatser skulle kunna bidra till 
att fler människor fick tillgång till biblioteksservice av hög kvalitet och att samverkan på lokal 
och regional nivå därför borde regleras i lag. Regeringen lämnade dock den närmare 
utformningen av denna samverkan till kommuner och landsting att själva besluta om. Med 
anledning av detta tog Kulturrådet initiativet att i ett brev till kommuner och landsting peka ut 
ett antal viktiga områden där en ökad samverkan skulle ge viktiga kulturpolitiska effekter. 
Kulturrådet har även erbjudit stöd till olika former av samverkansinitiativ. I brevet har 
Kulturrådet pekat på tre områden där gemensam planering bedöms som särskilt angelägen. 42  

                                                 
41 Kungliga Biblioteket 2005-02-15. 
42 Kulturrådet 2005-02-23. 
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Det första området berör de funktionshindrades tillgång till kultur, där utgångspunkten bör 
vara de av riksdagen antagna målen för handikappspolitiken, som bl. a säger att samhället 
skall utformas så att människor med funktionshinder i alla åldrar blir fullt delaktiga i 
samhällslivet. 
 
Det andra området är barns tillgång till litteratur, där biblioteken tillsammans med skola och 
förskola är viktiga resurser för läsande och språkutveckling. Kulturrådet kan stimulera 
samverkan genom det stöd till inköp av barn- och ungdomslitteratur som kan sökas av 
kommunerna. Kulturrådet kan också stödja initiativ inom det läsfrämjande området. Ett 
villkor för detta bidrag är just samverkan mellan bibliotek och skola eller mellan andra 
intressenter.  
 
Det tredje området för gemensam planering är integration och kulturell mångfald. Biblioteken 
spelar en viktig roll genom att de erbjuder personer med olika kulturell bakgrund information 
om det svenska samhället genom litteratur och andra medier men ger också möjligheter till 
kontakt med ursprungslandet.43  
 
Område två och tre är för oss särskilt intressanta med tanke på denna studie. Det andra 
området är viktigt då det pekar på biblioteket och förskolans roll för barns läsande och 
språkutveckling. I ett samarbete kan de främja detta tillsammans, vilket även vår studie 
handlar om. Område tre är intressant då det pekar på biblioteket som resurs för att främja 
litteraturtillgången till människor med olika kulturell bakgrund. 
 

3.1.2 Läroplanen för förskolan - Lpfö98 
 
Läroplanen gäller för förskolan, dvs. den pedagogiska verksamhet som bedrivs för barn i de 
förskolor som kommunen är huvudman för. Den behandlar förskolans värdegrund och 
uppdrag. Läroplanen för förskolan tydliggör hur arbetet med barnen i förskolan ska planeras, 
genomföras, utvärderas och utvecklas. Mål och riktlinjer anges för fem olika områden såsom 
normer och värden, utveckling och lärande, barns inflytande, förskola och hem och 
samverkan med förskoleklass, skola och fritidshem. Läroplanen utgår från en 
ansvarsfördelning där staten anger de övergripande målen och riktlinjerna för förskolan och 
kommunerna svarar för genomförandet.44  
 
Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed också den önskade 
kvalitetsutvecklingen i förskolan. Riktlinjer för personalen i förskolan anger dels det ansvar 
som vilar på alla som arbetar på förskolan, dels det ansvar arbetslaget har för att arbetet 
inriktas mot målen i läroplanen .45 
 
Riktlinjerna förtydligar värdegrundens uppgifter och talar bland annat om att barnen ska 
utveckla förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av kön, social eller etnisk 
bakgrund. I riktlinjerna för utveckling och lärande står att förskolan ska sträva efter att varje 
barn känner delaktighet i sin egen kultur och samtidigt utveckla en känsla och respekt för 
andra kulturer.46  
                                                 
43 Kulturrådet 2005-02-23. 
44 Läroplan för förskolan Lpfö98 1998, s 3-4. 
45 Läroplan för förskolan Lpfö98 1998, s. 11. 
46 Wiklund, Ewa & Jancke, Harriet 1998. Förskolans läroplan - analys och tolkning av Lpfö98, s. 44. 
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Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på människors förmåga att leva med 
och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. Förskolan är en social och kulturell 
mötesplats som kan stärka denna förmåga och förbereda barnen för ett liv i ett allt mer 
internationaliserat samhälle. Medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i andras kultur 
skall bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och 
värderingar. Förskolan kan bidra till att barn som tillhör de nationella minoriteterna och barn med 
utländsk bakgrund får stöd i att utveckla en dubbel kulturtillhörighet47.  

 
Lärandet ses som en livslång process där förskolan är det första steget i barnets utbildning. 
Förskolan ska lägga grunden till detta livslånga lärande och erbjuda en god pedagogisk 
verksamhet, där omsorg, fostrande och lärande bildar en helhet. Att kunna kommunicera, söka 
ny information och samarbeta är kunskaper som lyfts fram i läroplanen. Språkutvecklingen är 
också en viktig del i förskolans verksamhet. Barnen får möta både tal- och skriftspråk genom 
att samtala, sjunga, läsa och berätta.48 Språket är en del av identiteten och ger självkänsla och 
utvecklingsmöjligheter. Det gör att vi kan tänka, drömma, lära och uttrycka oss. För att 
fungera i den kultur man befinner sig måste man kunna språket.49  
 

Lärandet skall baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av 
varandra. Barngruppen skall ses som en viktig del i utveckling och lärande. Förskolan skall ge 
barnen stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer. 
De skall få hjälp att känna tilltro till sin egen förmåga att tänka själva, att handla, röra sig och att 
lära sig, dvs. bilda sig utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, 
sinnliga och estetiska.  
Barnen skall få stimulans och vägledning av vuxna för att genom egen aktivitet öka sin kompetens 
och utveckla nya kunskaper och insikter. Detta förhållningssätt förutsätter att olika språk och 
kunskapsformer och olika sätt att lära balanseras och bildar en helhet.  
Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan 
ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta tillvara 
barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. Förskolan skall bidra till att barn 
med annat modersmål än svenska får möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt 
modersmål.  
Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, 
rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk, utgör både innehåll och metod i 
förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. Detta inbegriper också att forma, 
konstruera och nyttja material och teknik. Multimedia och informationsteknik kan i förskolan 
användas såväl i skapande processer som i tillämpning.50 

 
Barns naturliga sätt att lära är i leken. Barn som leker är både motiverade och intresserade och 
lär sig erfarenheter, förmågor och grunderna för hela tillvaron. De kan lära sig saker som 
språk, social samvaro och matematik. Leken kan vara ett redskap för både barn att förstå och 
för vuxna att hjälpa barnen att förstå. Leken kan vara ett arbetssätt och vara en av de 
arbetsmetoder som förskolan ska använda sig av. 51  
 

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje 
barns utveckling och lärande skall prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda 
lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt 
tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande 
leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter. 
Förskolan skall främja lärande, vilket förutsätter en aktiv diskussion i arbetslaget om innebörden i 
begreppen kunskap och lärande.  

                                                 
47 Läroplan för förskolan Lpfö98 1998, s. 9. 
48 Wiklund & Jancke 1998, s. 33, 41.  
49 Calderon 2004, s. 7. 
50 Läroplan för förskolan Lpfö98 1998, s. 10. 
51 Wiklund & Jancke 1998, s. 39. 



 20 

Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också 
genom att iaktta, samtala och reflektera.52 

 
I läroplanen är det alltså barnets utveckling och lärande som står i centrum. Olika språk och 
kulturell bakgrund ska ses som tillgångar och förskolan ska skapa möjligheter för barn med 
annat modersmål att både utveckla detta och det svenska språket. Övergripande är att 
förskolan ska ge alla barn möjligheter att utvecklas i sin egen takt, efter sin egen förmåga och 
med sin egen bakgrund som bas.53 
 

3.1.3 Stödmaterial till läroplanen 
 
De texter vi här nedan redogör för fungerar som stödmaterial från skolverket och 
myndigheten för skolutveckling och kan ses som komplement till läroplanen. Texterna har 
inga namngivna författare vilket gör att man källkritiskt får svårt att bedöma dem. Trots detta 
bedömer vi att texter utgivna av Skolverket och Myndigheten för Skolutveckling är 
tillförlitliga då de är statliga myndigheter som använder sig av forskare och experter inom 
området. Vi anser att texterna tillför en bättre förståelse för de styrdokument som reglerar 
förskolans verksamhet och att texterna på ett tydligare sätt än i styrdokumenten visar vad 
målsättningarna innebär i praktiken för förskolans verksamhet. 
 
I texten Flera språk - fler möjligheter54 tar Skolverket upp vikten av att behärska språk och att 
ha ett väl utvecklat modersmål. Det är genom språket som vi speglar den kultur vi lever i och 
vilka värderingar vi har. Att behärska ett modersmål är att kunna beskriva sig själv i ett 
sammanhang. Genom språket känner vi tillhörighet och förståelse för andra med samma 
språk. Språket är ett verktyg för att kunna lära, tänka och drömma. Att lära sig nya språk är att 
öppna upp för omvärlden och kunna ta del av vad den har att erbjuda. Då Sverige idag är ett 
mångkulturellt samhälle poängteras förskolans roll i att ta vara på flerspråkigheten. För att 
barnen ska kunna skapa sig en identitet krävs att de lär sig sitt modersmål även om de också 
ska lära sig svenska. Att kunna sitt modersmål är en förutsättning för att kunna lära sig 
ytterligare språk. 
 
Förutsättningarna för att ett barn med annat modersmål än svenska ska bli flerspråkigt på en 
hög nivå är stort men kräver stöd från förskola och senare även skola. Viktigt är även att se till 
varje barns enskilda behov och förutsättningar. Anledningen till att förskolan spelar en sådan 
viktig roll är att språkutvecklingen är som allra intensivast i förskoleåldern och det är då 
grunden till flerspråkighet kan läggas. Skolverket menar att det både genom forskning och 
genom erfarenhet har visat sig att barnets kunskapsutveckling och inlärning av svenska 
främjas om barnet får använda sitt modersmål. Det har konstaterats att barnet klarar målen för 
skolan bättre om de lärt sig sitt modersmål väl innan de börjar i skolan. Det har även bevisats 
att det är viktigt att få undervisning på modersmålsspråket istället för att bara få undervisning 
i språket. Forskare har kommit fram till att ett starkt utvecklat modersmål tillsammans med 
kunskaper i språket i det land barnet lever i är grundförutsättningar för att lyckas i sina vidare 
studier i livet.  
 

                                                 
52 Läroplan för förskolan Lpfö98 1998, s. 9-10. 
53 Calderon 2004 , s. 8. 
54 Flera språk - fler möjligheter: utveckling av modersmålsstödet och modersmålsundervisningen: rapport till 
regeringen 15 maj 2002 2003. 
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Komma till tals55 är ett stödmaterial utgivet av Myndigheten för Skolutveckling och riktar sig 
främst till personal i förskolan. Skriften är tänkt som ett stöd och ska öka förståelsen för 
utveckling till flerspråkighet och den ska stimulera till utveckling av stöd till barnen i deras 
språkinlärning. Precis som i Flera språk - fler möjligheter påpekas att språkutvecklingen är 
som intensivast i förskoleåldern och att flerspråkiga barns utveckling stimuleras om barnet får 
använda sitt modersmål. Myndigheten för Skolutveckling har till uppgift att stödja och 
stimulera förskolans och skolans utveckling så att nationellt fastställda mål och likvärdighet i 
verksamhet och utbildning uppnås. Därför tas i första delen av skriften upp vad som sägs om 
mål för förskolan i läroplan och i förordningar. 
 
Andra delen grundar sig i forskning och erfarenhet av arbete med utveckling av 
flerspråkighet. Där betonas vikten av att personalen i förskolan intar ett interkulturellt 
förhållningssätt. Detta arbetssätt innebär att vara medveten om sin roll utifrån sin egen etniska 
bakgrund och att förstå hur ett mångkulturellt samhälle kan återspeglas i förskolan. En viktig 
del i detta är att stimulera barnen att använda sina språk. Språk, identitet och lärande hänger 
samman och därför måste de som har ett annat modersmål än svenska få möjlighet att 
utveckla sina språk. 
 

3.2 Samarbete 
 
Texten Skolbibliotekets pedagogiska roll - en forskningsöversikt56 har vi valt då den har 
kopplingar till vår teori om samarbete mellan olika yrken. Bibliotekets pedagogiska roll 
analyseras främst utifrån en skolbiblioteksaspekt men vi anser att det även kan appliceras på 
folkbibliotek och barnbibliotekarier. Vi är dock medvetna om att det finns stora skillnader när 
skolbiblioteket ligger i samma lokal som, eller i anslutning till skolan vilket förskola och 
folkbibliotek väldigt sällan gör. Detta tror vi påverkar samarbetet mellan bibliotek och 
pedagoger. 
 
Louise Limberg, är filosofie doktor och professor vid Biblioteks- och 
Informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan i Borås. Limberg har skrivit en översikt som 
syftar till att ge en fördjupad bild av skolbibliotekariens pedagogiska roll genom presentation 
och analys av relevant forskning, framför allt inom biblioteks- och informationsvetenskap 
samt pedagogik. Aspekter som tas upp är bl. a skolbiblioteket som kunskapskälla, 
skolbibliotekets roll i lärande och undervisning samt skolbibliotekets roll för läsning och 
läsförmåga. Även aspekter på skolbiblioteket som rum tas upp. 
 
Limberg konstaterar genom att undersöka en rad forskningsresultat och rapporter att det finns 
ett behov att förändra och förstärka fortbildning för bibliotekarier och pedagoger, detta för att 
utveckla skolbibliotekets pedagogiska roll. 
 
Hon skriver att forskare betonar vikten av att bibliotekarier och pedagoger planerar 
tillsammans och att de klargör vilka inbördes roller de ska ha i samarbetet, något som det 
vanligtvis råder stor osäkerhet om.  
 
Limberg drar slutsatsen att bibliotek har stora möjligheter att påverka elevernas lärande på ett 
positivt sätt men det utnyttjas inte i den omfattning som är önskvärd. 

                                                 
55 Calderon 2004. 
56 Limberg, Louise 2002. Skolbibliotekets pedagogiska roll - en kunskapsöversikt. 
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Hon drar också slutsatsen att det är positivt om bibliotekarierna och pedagogerna är medvetna 
om vad de vill att deras elever ska uppnå och att de har möjlighet att ge lämpligt stöd till 
eleverna. Limberg menar även att bibliotekarier och pedagoger måste bryta sina traditionella 
arbetssätt för att kunna samspela på ett effektivare sätt. 
 

3.3 Samarbetsprojekt 
 
Projektet Alfons öppnar dörren drevs under tre års tid (2001-2003) i två invandrartäta 
områden i Halmstad och Falkenberg. Projektet fick ekonomiskt stöd av Kulturrådet, 
Falkenbergs och Halmstads kommun, landstinget Halland och under 2003 av region 
Halland.57  
 
Projektet Alfons öppnar dörren ska stimulera språkutveckling hos barn med annat modersmål 
än svenska. Man ville inom projektet utveckla nya metoder för bibliotekets verksamhet för 
förskolebarn med invandrarbakgrund och för deras föräldrar. Syftet med projektet var att 
tidigt stödja invandrarbarnens språkförmåga genom att ge dem och deras föräldrar möjlighet 
att upptäcka barnlitteraturen och stimulera språket. Arbetet med projektet har styrts av fyra 
stycken frågeställningar: Vilka metoder fungerar bäst för att nå invandrarbarn och deras 
familjer? Vilka grupper av invandrarbarn och deras föräldrar är lättast att nå? Vilka problem 
har man stött på under projektarbetet? Har projektet påverkat barnens språkförmåga?  
 
I projektet ville man pröva nya grepp genom att söka upp barnen i deras miljö och låta dem 
möta böcker, berättelser, musik och teater. Viktiga inslag i projektet var barnens egna 
aktiviteter och skapande liksom att arbeta både kontinuerligt och långsiktigt, detta för att 
stimulera till språklig nyfikenhet och upptäckarglädje samt förmedla vanan att använda 
bibliotek och böcker. 
 
Aktiviteterna är samlade kring Alfons Åberg, en älskad barnboksfigur, som finns översatt till 
många språk och är internationellt känd. Detta gjorde man för att markera att sagan och 
barnlitteraturen stod i centrum för projektet och för att dessa är bra hjälpmedel i arbete med 
språkutveckling. Erfarenheterna från detta projekt har samlats i en skrift, Alfons öppnar 
dörren - om invandrarbarn och språk58, som har getts ut med stöd av Kulturrådet. Skriften 
ska fungera som en inspiration till bibliotekarier, förskole- och lågstadiepersonal. 
 
Vi har också läst rapporten LekaSpråkaLära59 som redovisar ett projekt som gjorts angående 
samarbete mellan bibliotek och förskola och språkutveckling. Den är intressant då den tar upp 
samma ämnen som vår studie men också då den redovisar ett projekt till skillnad från vår 
studie. 
 
Under åren 2002-2004 har Skolverket genom projektet Språkrum med LekaSpråkaLära 
samverkat med Göteborgs, Karlstads och Umeå universitet och ett antal kommuner. Syftet 
med projektet är att stimulera förskolornas pedagogiska arbete med språkutveckling, läsning 
och litteratur genom att på olika sätt stimulera förskola och bibliotek att utveckla sitt 
samarbete. Ur detta projekt har sedan skriften LekaSpråkaLära sammanställts där man samlar 

                                                 
57 Region Halland, 2005-03-22. 
58 Pettersson, Karin 2004. Alfons öppnar dörren - om invandrarbarn och språk . 
59 LekaSpråkaLära - lärande lek och språk i förskola och bibliotek  2004.  
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erfarenheter från detta utvecklingsarbete runt om i Sverige med barnens lek, språk och lärande 
i centrum.  
 
I den inledande delen tas leken, språka och lära upp. Leken ses som ett grundelement i 
förskolans tradition och det finns mycket forskning rörande den. Språkutvecklingen ses 
däremot som ett nytt fokusområde inom forskningen. Särskilt gällande där behovet av att 
förbättra barnens modersmål och svenskan är stort. För att utveckla språket kan musik, rytm, 
rörelse, dans, drama och bild vara viktiga hjälpmedel. Läroplanen har fört in begreppet 
lärande även för de små barnen och för att lära vill man då ta hjälp av leken, fantasin, 
kreativitet och olika estetiska lärprocesser. LekaSpråkaLära projektet vill stärka, stimulera 
och utveckla förskolornas pedagogiska arbete med dessa områden och genom att pedagoger 
och bibliotekarier samarbetar kring detta. I följande kapitel redovisas av olika författare och 
medarbetare erfarenheter inom projektet.  
 
Det arbete inom LekaSpråkaLära som vi anser är mest intressant för denna studie är 
Barnbiblioteket möter förskolan60 då det är en sammanställning av en rad magisteruppsatser 
som tar upp liknande ämnen som i vår studie. Kerstin Rydsjö har inom projektet 
LekaSpråkaLära även sammanställt ett paper61 där hon tar upp samma urval 
magisteruppsatser som alla berör ämnet samarbete mellan bibliotek och förskola. 
 
I dessa texter konstaterar Rydsjö att det finns en lång tradition av samarbete mellan bibliotek 
och förskola i Sverige och att samarbetet exempelvis bestått av bokförsörjning, 
kompetensutveckling och fortbildning. Ekonomiska nedskärningar gjordes dock under 1990-
talet och resulterade i att antalet samarbeten minskade. Det har efter denna kris hållits 
läskampanjer på bibliotek, förskolor och skolor. Som en aspekt på bibliotekets tillgänglighet 
kan nämnas att bibliotekets öppettider under 2000-talet har ökat förutom på bokbussarna. 
 
Rydsjö nämner att de styrdokument som påverkar bibliotek och förskola är Bibliotekslagen 
och läroplanen för förskolan Lpfö98. Ett annat styrdokument som gäller för både bibliotek 
och förskola är FN: s konvention om barnets rättigheter.  
 
Rydsjö konstaterar att en ny syn på barn vuxit fram inom ämnesområden som sociologi, 
etnologi och pedagogik. Barnen ses som handlande och reflekterande kulturvarelser, och som 
unika individer. Synen på barn har ändrat inriktning från att ha varit utvecklingspsykologiskt, 
där betoningen ligger på det enskilda barnets utveckling, till att vara mer relationellt. I den 
relationella synen ses barnet som en kompetent medskapare i lärprocessen och i samspelet 
med andra och de sociala och kulturella sammanhang som barnet ingår i är av stor betydelse. 
 
Rydsjö har sammanfattat bilden av barnbibliotekets uppgifter som getts i uppsatserna. Denna 
bild består av att barnbiblioteket ska stimulera till läsning och på olika sätt stödja barns 
språkutveckling. Barnbiblioteket kan göra insatser för detta ändamål genom att samarbeta 
med förskolan och genom att hålla i verksamheter direkt riktade till barnen i form av 
sagostunder, sångstunder och annan kulturverksamhet. Varför barnbiblioteket särskilt ska 
stimulera bok- och läsintresse motiveras med att förskoleåren har stor betydelse för 
språkutvecklingen och med att språket har stor betydelse för fantasi, kreativitet, 
självkännedom och för att individen ska ha möjlighet att göra sin röst hörd. I mångkulturella 
områden är stimulans av bok- och läsintresse särskilt viktigt för att kunna förbättra sina 
kunskaper i svenska språket. Barnbibliotekarien har enligt dem själva hög kunskap om 
                                                 
60 Rydsjö 2004. 
61 Rydsjö, Kerstin 2003. Biblioteket möter förskolan - en studie av ett urval magisteruppsatser. 



 24 

litteratur och de har en hög kompetens i att förmedla information om böcker och i att 
stimulera läslust. Av kolleger beskrivs barnbibliotekarier som socialt kompetenta och med 
förmåga att bemöta barn på bra sätt. 
 
I de uppsatser som Rydsjö har studerat består samarbetet mellan bibliotek och förskola av 
olika saker men vanligast är att biblioteket fungerar som en mediedepå där barnlitteratur är 
det främsta mediet. Hur biblioteket försörjer förskolan med litteratur går till på olika sätt. 
Biblioteket kan fungera som resurs i samband med förskolornas temaarbeten och har då en 
kommunikation med förskolan. Förskolan använder främst biblioteket som resurs för att 
komplettera sitt eget bokbestånd. I uppsatserna uppfattar de flesta förskolor att samarbetet är 
positivt medan vissa inte anser sig vara i behov av bibliotekets tjänster, då de själva anser sig 
kunna välja ut bra böcker och sagor. Vissa förskolelärare efterfrågar att biblioteket ska arbeta 
mer uppsökande. Samarbetet kan även innebära att biblioteket sammanställer bokpåsar som 
sedan kan lånas hem från förskolan av barnens föräldrar. Detta kan vara av särskilt stor 
betydelse i mångkulturella områden.  
 
De hinder för samarbete som nämns i uppsatserna är enligt Rydsjö främst barnbibliotekariers 
minskande tid, i kombination med nya arbetsuppgifter. Annat som nämns är att förskolan har 
allt större barngrupper och mindre personal. Förskolan besöker biblioteket allt mer sällan och 
personalen åker ofta ensam. Vissa pedagoger nämner att öppettiderna inte passar och att 
bokbeståndet är torftigt och slitet.  
 
Samarbetet mellan bibliotek och förskola består i uppsatserna av att biblioteket fungerar som 
mediedepå, biblioteken informerar om böcker på personalmöten och föräldramöten, ger 
bokgåvor till barn eller förskolor, tar emot studiebesök och har olika kulturarrangemang. 
Rydsjö drar även slutsatser om att biblioteket har aktiviteter som vänder sig till förskoleåldern 
mer generellt, i form av sagostunder, sångstunder och liknande men att det verkar som att 
dessa arrangemang minskat i omfattning. En annan slutsats som kan dras är att samarbetet inte 
verkar vara helt ömsesidigt utan att biblioteket mer verkar ha en givande roll och att förskolan 
mer har en mottagande roll. 
 
Rydsjö redovisar vilka resultat och erfarenheter som framkommit genom projektet 
LekaSpråkaLära. Rydsjö har genom kontakt med de bibliotekarier som deltog i projektet 
undersökt hur deras tänkande kring sitt arbete påverkats genom projektet. Bib liotekarierna i 
projektet ansåg att både bibliotekarier och pedagoger blivit mer insatta i varandras 
verksamheter. Bibliotekarierna menade att de tydligare kunde se vilka kompetenser och 
resurser de själva stod för och att samarbetet med pedagogerna främst handlar om medier. 
Genom projektet hade bibliotekarierna börjat tänka mer kring de medier som de beställde. En 
bibliotekarie förklarade att hon på ett mer medvetet sätt valde böcker med tanke på de barn 
som skulle använda dem. Bibliotekarierna insåg att de tillförde kvalitet genom sina kunskaper 
om medierna. Rydsjö menar att projektet fått de medverkande bibliotekarierna inspirerade att 
fördjupa samarbeten med förskolor.62 
 
Vid våra sökningar fann vi många, dock inte alla, av de magisteruppsatser som Rydsjö har 
studerat och vi redovisar för de vi har läst längre fram i litteraturgenomgången. 
 

                                                 
62 Rydsjö, Kerstin 2004. Ingår i LekaSpråkaLära - lärande lek och språk i förskola och bibliotek 2004, s. 68-71. 
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3.4 Bokens roll 
 
Bilderboken i förskolan - en utgångspunkt för samspel63 tar upp hur bilderboken används på 
förskolan. Det är intressant för vår studie att se exempel på detta och vad boken kan ha för 
inverkan på barnens inlärning. Vi har även tagit med denna text då studien har gjort med hjälp 
av observation, något som kunde ha varit en intressant och passande metod även för oss.  
 
Maria Simonsson är doktorand och verksam vid Tema Barn och Institutionen Tematisk 
Utbildning och Forskning, Linköpings universitet. Hon har skrivit en avhandling som baseras 
på beskrivningar av bilderboken i bruk. Simonsson studerar i avhandlingen den 
bilderbokskultur som finns ur ett socialt perspektiv och boken betraktas som en artefakt som 
används av barnen i deras lekar och då de utforskar olika positioner. Simonsson undersöker 
bilderbokens roll i förskolan och vilken plats den har i verksamheten. Simonsson har genom 
att aktivt delta på två 3-5 årsavdelningar på två förskolor under en period av tretton veckor 
och genom observationer, samtal och intervjuer fått en insyn i hur barnen interagerar med och 
runt bilderboken. Hon har tittat på hur barnen använder böckerna både enskilt i sin lek och 
under mer planerade pedagogiska aktiviteter. 
 
Simonsson har även intervjuat pedagogerna för att fånga deras syn på bilderboksanvändning. 
Hon har fått fram att pedagogerna anser att barnen ska ta del av vad som beskrivs som 
klassiker och moderna halvklassiker och att de genom böckerna ska få tillgång till kulturarvet. 
Böckerna används för att utveckla barnens språk, vilket bland annat innefattar ordförråd och 
språkförståelse. De används för att lära barnen koncentration och för att skapa 
omsorgssituationer som t ex vid läsning då barnen ska vila. Böckerna stimulerar fantasin och 
låter även barnen möta verkliga händelser på ett naturligt sätt. 
 
Leken är ytterligare ett område där boken kan ha en roll. Barnen kan exempelvis leka med 
böckernas innehåll och illustrationer som stöd, de kan använda böckerna som rekvisita eller 
som ett sätt att närma sig varandra och skapa en dialog omkring böckerna. Avhandlingen visar 
alltså på att bilderböckerna har många olika användningsområden. Bilderboken är enligt 
pedagogerna i Simonssons bok ett viktigt och självklart redskap på förskolan. 
 

3.5 Barns språkutveckling och tvåspråkighet 
 
Vi börjar med en kort genomgång av tidigare teorier om barns språkutveckling. Vi tar sedan 
upp ett antal texter som handlar om barns språkutveckling och tvåspråkighet. Dessa har gett 
oss en inblick i hur resonemanget kring barns utveckling av språk och tvåspråkighet ser ut och 
ökat våra egna kunskaper inom ämnet. Vi är medvetna om att några av texterna är något 
gamla men anser att det är mycket kända författare inom ämnet som skrivit dem och då valt 
att ändå ta upp dem. 
 
Det finns många olika teorier som påverkat utvecklingen inom förskoleområdet. Främst är det 
kognitiva teorier som påverkar språkforskningen idag. Teoretiker som tagit fasta på hur barn 
skapar förståelse för sin omvärld är Jean Piaget, utvecklingspsykolog och pedagog (1896-
1980) och Lev Vygotskij, psykolog (1896-1934). De har båda utvecklat teorier som fokuserar 
på hur lärande går till men från olika aspekter. Piaget koncentrerar sig mer på arvets betydelse 
och försöker att förklara lärandet och hur den mänskliga logiken utvecklas och medan 
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Vygotskij betonar vikten av barnets språkliga miljö och försöker tolka lärandet och hur kultur 
och historia kan bidra till hur barnets intellektuella förmåga utvecklas.64 
 
Gunilla Lindqvist docent i pedagogik och universitetslektor vid Institutionen för 
utbildningsvetenskap vid Karlstad universitet, har översatt verk skrivna av Vygotskij och har 
även skrivit artiklar i ämnet. I artikeln Språket - som Vygotskij ser det 65 skriver hon om att 
den sociala kommunikationen är nödvändig för att barn ska kunna utvecklas i språk och tanke. 
Vygotskij har utvecklat en teori om språkets och tänkandets inbördes utveckling, såväl 
teoretiskt som med experimentella studier. 
 
Vygotskij utgår från att psykologiska fenomen och processer bara kan förstås i sina historiska 
och sociala sammanhang. Vygotskij tittar på olika funktioner i relation till varandra. Språk 
och tänkande är två sådana funktioner. Sambandet mellan språk och tänkande grundas under 
barnets utveckling. Utan social kommunikation sker ingen utveckling av vare sig språket eller 
tänkandet. Till skillnad från Piaget som menar att barnet från början är autistiskt för att bli 
socialt så menar Vygotskij att barnet från början är socialt och att språket fungerar som en 
social funktion så att barnet kan kommunicera med andra människor. Vygotskij menar att de 
förmågor som vuxna uppvisar inte kan förklaras utifrån medfödda anlag. Det finns inga 
belägg för att det logiska tänkandet har en genetisk grund. Vygotskij menade att barnen 
genom kulturarvet tillägnar sig det logiska och viljemässiga tänkandet. Från födseln är barnet 
medlem i en kultur och barnet utvecklas till en viljestyrd individ genom att överta det 
kulturella mönstret som finns i samhället det lever i.66  
 
Vygotskij menade att det främst är språket i kulturen som är det mest betydelsefulla. Det är 
genom språket som tänkandet utvecklas. Vygotskij ansåg att språket fungerade som ett socialt 
fenomen och att barnet i sin utveckling sedan går från det sociala till det individuella.67 Han 
skriver om hur barn tillägnar sig ordbetydelser och att detta är en komplicerad process som 
sker i olika etapper. Därefter utvecklas ordbetydelsen till begrepp i förhållande till olika 
föremål i omgivningen. Vygotskij har även utvecklat teorier om olika sorters begrepp, 
vardagsbegrepp som bygger på empiriska erfarenheter och vetenskapliga begrepp som 
tillägnas teoretiskt.68 
 
Ann-Katrin Svensson som är filosofie doktor i pedagogik har i sin bok Tidig språkstimulering 
av barn69 skrivit om teoretikerna Vygotskij och Piaget. Piaget ansåg att språket uppkom av 
tänkandet. Han menade att det är genom handlingar och aktiviteter som barnet lär sig logiskt 
tänkande. Piaget betonar därför betydelsen av att barnet får vistas i en stimulerande miljö där 
barnen får vara aktiva. Genom att barnet är aktivt så upptäcker barnet nya saker och detta är 
tillräcklig inlärning när barnet är litet. Ju äldre barnet blir desto mer kan man övergå till att 
förmedla olika kunskaper verbalt till barnet.70 Både Piaget och Vygotskij menade att barnet 
har ett aktivt samspel med omvärlden. Yttre handlingar övergår sedan till att bli inre 
handlingar. Båda teoretikerna betonar språkets roll och att språk och tanke ömsesidigt 
utvecklar varandra.71 
 
                                                 
64 Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2003, s. 18-21. 
65 Lindqvist, Gunilla 2003. Språket - som Vygotskij ser det, s. 29-34. 
66 Johansson enligt Arnqvist, Anders 1993. Barns språkutveckling , s. 35. 
67 Arnqvist 1993, s. 36. 
68 Lindqvist 2003, s. 29-34. 
69 Svensson 1993. 
70 Svensson 1993, s. 11. 
71 Svensson 1993, s. 11 och Arnqvist 1993, s. 37. 



 27 

Dessa två teorier har sedan utvecklats till teorier där kultur, kontext och vardagsliv fungerar 
som viktiga faktorer. Dion Sommer som är professor i utvecklingspsykologi vid Aarhus 
universitet poängterar vikten av att bli integrerad i en kultur och att därigenom dela 
meningssystem. En annan viktig åsikt som Sommer har är: ”att hur vi tänker om förskolan 
och förskolebarnet får betydelse för vad som sker där”. 72 
 
Anders Arnqvist som är filosofie doktor i psykologi och verksam vid Institutionen fö r 
utbildningsvetenskap och psykologi vid högskolan i Karlstad tar i sin bok Barns 
språkutveckling73 upp hur barns förmåga i tal och skrift utvecklas från förskoleåldern till 
tonåren. I boken tar han upp olika teorier om språkutveckling, grundläggande 
språkvetenskapliga begrepp och tar upp olika aspekter av språkutvecklingen. Han beskriver 
läsutveckling, läsförståelse, läs- och skrivsvårigheter samt språk- och talstörning. Arnqvist ger 
även praktiska förslag på hur barns tal- och skriftspråk kan stimuleras i förskola och skola. 
Till exempel skriver Arnqvist att det är viktigt att utveckla barnens förmåga att beskriva och 
förklara något med ord. Ett sätt att göra detta på är att beskriva olika föremål, som förslag 
skriver Arnqvist att man ska välja ut ett mindre antal föremål som är lätta att beskriva utifrån 
storlek, form och färg till exempel en penna. Beskriv sedan föremålen tillsammans med 
barnen. Göm dem sedan föremålen eller lägg dem bakom ryggen. Efter det beskriver man ett 
föremål och barnen får gissa vilket av föremålen man beskriver. I nästa steg överlåter man till 
barnen att beskriva föremål för varandra.74  
 
Arnqvist tar upp tvåspråkighet och effekter av det. Han påpekar att det i ett mångkulturellt 
samhälle blir mer vanligt med barn som behärskar mer än ett språk. Han menar att det då blir 
viktigt att öka kunskaperna om flerspråkighet. De olika språken kan tillägnas antingen 
samtidigt, simultan tvåspråkighet eller efter varandra, successiv tvåspråkighet. Barnen blandar 
vanligtvis ihop språken från början och kan först i ett senare skede skilja dem åt. Arnqvist 
menar att det är viktigt att lyfta fram båda språken och att behandlingen av språken ska vara 
så jämlikt som möjligt.  
 
Ann-Katrin Svensson har i sin bok Tidig språkstimulering av barn75 gjort en 
forskningsöversikt av barns kognitiva och språkliga utveckling, där hon tar upp studier om 
språkstimulans, språklig medvetenhet, teorier och studier. Hon har även gjort en undersökning 
där hon studerat program för tidig stimulans i hemmet kan påverka barns språkliga och 
allmänna utveckling, föräldrarnas engagemang i barnets utveckling, och undersöka vad 
föräldrar och barn tyckte om stimulansprogrammet. Studien gjordes genom att bland annat 
studera barnen, ha samtal med föräldrarna i hemmet och genom enkäter till föräldrarna. 
Svensson beskriver även i boken två fallstudier som hon gjort inom undersökningen. Hon drar 
slutsatsen att barn som i tidig ålder får språklig stimulans har en bättre språkutveckling. 
Genom sin undersökning kan hon även dra slutsatser som stödjer andra teoretiska 
utgångspunkter som att den språkliga stimulansen i förskolan har stor inverkan på hur barnen 
kommer klara läs- och skrivinlärning. Föräldrarna hade blivit mer engagerade i barnens 
språkstimulering och använt sig av bland annat rim, ramsor, fingerlekar och sång.  
 
Ann-Katrin Svensson har även skrivit en bok som heter Språklekar.76 Boken inleds med ett 
kort teoriavsnitt och Svensson ger sedan förslag på hur barns språkutveckling kan stimuleras 
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med hjälp av språklekar. Hon menar att språklekar har flera funktioner eftersom de gör barnen 
medvetna om språket på olika sätt, de underlättar kommande läs- och skrivinlärning, de 
skapar kontakt och gemenskap mellan barnen och leder till att barn och vuxna har roligt 
tillsammans.  
 
Svensson menar att det är viktigt för barns språkutveckling att de får många tillfällen till 
intressanta och utvecklande samtal. Barnen måste få tillfälle att genom samtal och lek med 
ord lära sig olika språkliga uttryckssätt. Svensson påpekar också att det är viktigt att det är en 
trevlig stämning och att det känns lekfullt vid språklekarna. De ska ge positiva känslor och 
attityder till att lära sig, hon menar att det ska vara skoj att leka med språket. Svensson menar 
att det är de som har en nära och regelbunden kontakt med barnen såsom förskolelärare och 
föräldrar som är viktiga för barnets språkutveckling. Det är viktigt att barnen har intresserade 
vuxna att prata med.  
 
Svensson skriver att böckerna är det bästa hjälpmedel vi har för att ge barnen ett rikt språk. 
Hon menar att barnen genom böckerna möter olika sätt att uttrycka sig. Om barnet dessutom 
själv får välja bok är det troligt att barnet uppskattar läsningen ännu mer. Svensson ger tips att 
tänka på när man ska läsa, exempelvis att det är bra att själv läsa boken först för att inte stöta 
på oväntade problem. Problem som skulle kunna uppstå är att barnen blir rädda eller att boken 
tar upp ämnen som inte är passande att ta upp i barngruppen just vid detta tillfälle. Hon tar 
även upp hur man kan samarbeta med föräldrarna kring böcker. Svensson menar att det ligger 
på förskolans ansvar att uppmuntra föräldrarna att läsa för barnen och prata mycket med dem. 
Många föräldrar läser bara godnattsagor för barnen vilket enligt Svensson inte inbjuder till 
någon språklig samvaro och påpekar därför vikten av att läsa även vid andra tidpunkter.  
 
Lenore Arnberg är filosofie doktor och var vid bokens tillkomst forskarassistent vid 
Avdelningen för tvåspråkighetsforskning, Institutionen för lingvistik vid Stockholm 
universitet. Hennes bok Så blir barn tvåspråkiga – vägledning och råd under förskoleåldern77 
vänder sig främst till föräldrar som har tvåspråkiga barn och till dem som är intresserade av 
språklig utveckling. Arnberg menar att det först och främst är föräldrarnas attityd till 
andraspråket som har betydelse för barnets språkutveckling. Barnet påverkas av sina 
föräldrars värderingar och ser hur de förhåller sig till att lära sig flera språk och att tillhöra 
flera kulturella grupper. Arnberg påpekar skolans och samhällets roll i barnet utveckling av 
tvåspråkighet och menar att det är viktigt att barnen kan få stöd i sin tvåspråkighet särskilt 
från skolans sida. 
 
Arnberg redovisar för vad några forskare säger om tvåspråkig utveckling. Tvåspråkighet 
påverkar den kognitiva utvecklingen genom att barnet, när det ofta får höra saker och 
händelser nämnda med olika namn på olika språk, tidigt utvecklar en förståelse för 
förhållandet mellan ett ords namn och innebörd. Arnberg diskuterar att föräldrar ofta är rädda 
för att barnet ska blanda ihop språken och att de därför ska ha svårt att lära sig två språk 
samtidigt. Hon redovisar för vad forskare dragit för slutsatser och menar att barnets 
språkutveckling inte försenas av tvåspråkighet vid tidig ålder men att språkutvecklingen kan 
gå långsammare för tvåspråkiga barn när de blir lite äldre, då de lär sig flera namn för varje 
ord istället för ett. När det gäller inlärningen av svenskan för barn med andraspråk menar hon 
att det kan ta längre tid att lära sig då barnet har mindre tid att använda för varje språk och 
därmed tar utvecklingen av språken längre tid men att barnet lär sig båda språken bra om det 
regelbundet kommer i kontakt med dem. Arnberg skriver att barnet medvetet kan använda sig 
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av de olika språken och växla mellan dem. Om barnet däremot blandar språken men inte själv 
är medvetet om det så kan problem uppstå. Att barnet blandar språken på ett omedvetet sätt är 
något som brukar försvinna innan barnet är i fyraårsåldern. Arnberg drar slutsatsen att 
tvåspråkighet i det stora hela inte kan bevisas påverka språkutveckling vare sig positivt eller 
negativt men att de aspekter som hon tagit upp kan tas hänsyn till.  
 
Arnberg skriver att det inte bara är viktigt att förstå på vilket sätt barnet lär sig utan också 
tänka på vilka färdigheter barnet lär sig vid olika åldrar. Hon påpekar att det kan vara stora 
skillnader mellan barnen i hur fort de utvecklas och lär sig språk. Arnberg menar att det är 
medvetenheten om tvåspråkighet som är viktig för barnets språkliga utveckling och att den 
vuxne genom en medvetenhet kan hjälpa barnet att utveckla språken. Det är viktigt att barnet 
själv förstår att det använder sig av olika språk och skillnaderna mellan dem. Den ålder som 
har särskilt stor betydelse för språkutvecklingen är förskoleåldern då mycket av grunderna till 
barnets språk utvecklas. 
 
Arnberg beskriver att det finns skillnader i när barnet lär sig två språk samtidigt mot när det 
först lär sig ett språk och sedan ett annat. När barnet redan kan ett språk först behöver det inte 
på samma sätt bli medvetet om sin tvåspråkighet, det behöver inte på samma sätt skilja på 
språken. Hon menar dock att det finns positiva och negativa effekter vid båda 
inlärningssätten. Arnberg menar också att det är viktigt att barnet får språklig stimulans på 
båda språken ifrån både vuxna och andra barn, det kan exempelvis vara att barnet talar sitt 
förstspråk hemma och med kompisar med samma hemspråk och sitt andraspråk i förskola och 
skola. Arnberg ger slutligen praktiska råd för att stimulera tvåspråkighet. Hon menar att det är 
viktigt att samtala med barnet så att det hör språket och även får tillfälle att använda det själv. 
Arnberg tar upp positiva effekter med läsning, sång, ramsor och lekar som att det ökar barnets 
ordförråd, presenterar nya begrepp för barnet och att inlärningen blir rolig. 
 
I idé- och metodboken Biblioteket mitt i världen78 skriver Veli Tuomela, filosofie doktor i 
tvåspråkighet ett kapitel79 om varför det är viktigt att stimulera tvåspråkighet. Tuomela menar 
att det inte räcker för barnens tvåspråkiga utveckling att tala modersmålet hemma. Han 
skriver att barnen för att utveckla goda kunskaper i sitt modersmål behöver stöd även utanför 
hemmet. Genom internationell och svensk forskning om barn med annat modersmål än 
svenska har det konstaterats att barnen inte får tillräckligt med språklig stimulans eller 
variation av språket i hemmet och att andra faktorer som skola och kamrater spelar en viktig 
roll för språkutvecklingen. 
 
Tuomela menar att barnen med annat hemspråk, precis som barn med svenska som 
modersmål, skapar sig en identitet genom språket och att det därför är av stor vikt att utveckla 
goda kunskaper både i svenska och i sitt modersmål. Han konstaterar att barnen med annat 
hemspråk sällan har problem med att lära sig svenskan utan att det är modersmålet som 
behöver särskild stimulans och att detta är beroende av yttre faktorer som skola och annat i 
barnens omgivning. 
 
Tuomela tar upp en rad yttre faktorer som finns på olika nivåer och som alla påverkar hur väl 
ett modersmål bevaras. På samhällsnivå menar han att det är politiska, ekonomiska, 
attitydmässiga och utbildningsmässiga förhållanden som påverkar detta. I Sverige har vi som 
Tuomela kallar det, en pluralistisk invandrarpolitik som innebär att man stödjer andra 
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modersmål än svenska och bevarande av deras kulturbakgrund men att man också stödjer 
invandrarnas användning av svenskan och deras integration i den svenska kulturen. 
 
Faktorer på gruppnivå som kan inverka på hur väl man lär sig modersmålet är exempelvis att 
individer med samma språk bor inom samma geografiska område och därmed kan använda 
sig av sitt språk eller att det finns institutioner och medier där de kan använda sig av sitt språk. 
På individnivå är det främst familj och den närmaste miljön som påverkar språkutvecklingen. 
Tuomela menar att de svenska barnen får språklig stimulans på ett varierat sätt från många 
olika håll och hela tiden medan barnen med annat hemspråk endast får språklig stimulans av 
modersmålet vid vissa tillfällen, ofta i hemmet och sedan får språklig stimulans av svenskan i 
andra sammanhang såsom i skolan och i medier. Detta gör att nivån på utvecklingen av första- 
och andraspråket blir ojämn och att första- språket riskerar att stanna på en relativt låg nivå. 
Tuomela påpekar också vikten av att barnen lä r sig de kulturella kunskaper och värderingar 
som tillhör deras förstaspråk likaväl som de bör lära sig den svenska kulturen.  
 
I september år 2000 hölls i Stockholm ett symposium med temat ett andraspråksperspektiv på 
lärande. Under symposiet medverkade föreläsare som representerade forskning, didaktik och 
praktik. Deras presentationer har sammanställts i en antologi, Symposium 2000 - ett 
andraspråksperspektiv på lärande80 och ger en bild av den stora komplexitet som 
kännetecknar barns, ungdomars och vuxnas lärande ur ett andraspråksperspektiv. 
 
Vi har läst ett urval av dessa presentationer som har sammanställts av Kerstin Nauclér och 
som berör området barn och ungdomars lärande i teori och praktik. Margaret Obondo och 
Susanne Benckert skriver i sin text Flerspråkiga barns läs- och skriftspråksutveckling i 
förskolan ur ett socialisationsperspektiv81 att betydelsen av sagoberättande för att underlätta 
språkutveckling är något som starkt betonats av flertalet forskare. Vidare kan man läsa i 
Kerstin Nauclérs text Barnboksfiguren betraktad i ett andraspråksperspektiv på lärande82 att 
samtal kan fungera som ett språkutvecklande verktyg som ger barnen möjlighet att aktivt och 
kreativt använda sitt språk som ett utforskande verktyg och som ett tankeinstrument,. 
 

3.6 Tidigare magisteruppsatser inom området 
 
Vi har läst ett urval magisteruppsatser vilka har givit oss en inblick i vad som skrivits i 
uppsatser inom området. Vi har genom uppsatserna kunnat läsa in oss om samarbete mellan 
bibliotek, förskola, öppna förskolan och skola, barns språkutveckling, språkutveckling för 
invandrarbarn och även samarbete där föräldrarna tagits med. Vi har även kunnat se att vår 
magisteruppsats skiljer sig från de andra magisteruppsatserna genom att den handlar om ett 
samarbete mellan bibliotek och förskola som inte ingår i ett projekt. Exempel på projekt som 
de andra magisteruppsatsernas bibliotek och förskolor deltagit i är Listiga räven och 
BokNalle- projektet. På det biblioteket som vi har undersökt har vi också funnit att de har en 
bibliotekarie som åker ut till en förskola och läser för invandrarbarnen som en särskild insats 
för invandrarbarnens språkutveckling vilket vi inte sett i någon av de andra 
magisteruppsatserna.  
 

                                                 
80 Nauclér, Kerstin 2001. Symposium 2000 - ett andraspråksperspektiv på lärande. 
81 Obondo, Margaret & Benckert, Susanne 2001. Flerspråkiga barns läs- och skriftspråksutveckling i förskolan ur 
ett socialisationsperspektiv. Ingår i Symposium 2000 – ett andraspråksperspektiv på lärande, s. 70. 
82 Nauclér 2001, s. 119. 
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Vi har valt att presentera magisteruppsatserna i samma ordning som övrig litteratur. Först 
redovisar vi magisteruppsatser om samarbete, sedan uppsatser om samarbete kring barns 
språkutveckling och uppsatser om samarbete och arbete kring invandrarbarns 
språkutveckling. 
 

3.6.1 Uppsatser om samarbete 
 
Charlotta Z Turborn har i sin uppsats Bibliotek och förskola - en undersökning över 
förhållandet i Umeå83 valt att studera om det förekommer något närmare samarbete mellan 
förskola och bibliotek. Som utgångspunkt har hon valt förskolans och bibliotekets 
måldokument och undersökt vad de säger om förskolebarnens tillgång till litteratur. Turborn 
vill också utröna hur förskolan uppfattar litteratur och bibliotek som delar i verksamheten, 
samt hur biblioteket ser på förskolan som målgrupp. Kvalitativ metod har använts och 
intervjuer har genomförts med bibliotekarier och förskolepersonal. 
 
Studien visade att det hos båda yrkesgrupperna fanns en medvetenhet om och en strävan mot 
att uppnå de uppställda mål som finns för respektive verksamhet. Dock fanns inget närmre 
samarbete dem emellan och detta förklarades med en rad olika brister såsom brist på resurser, 
förståelse för varandras yrken, ambition, och bristande utbildning. Ett av de främsta 
argumenten för ett samarbete mellan förskolelärare och bibliotekarier är att alla förskolebarn 
bör ges tillgång till litteratur då boken är av stor betydelse för språkets utveckling. Turborn 
menar att för att ett strukturerat samarbete ska finnas krävs det resurser, samverkansgrupp på 
förvaltningsnivå och en samverkansmodell med tydliga riktlinjer för hur samarbete ska 
utformas.  
 
Ylva Jacobsson och Karin Tunerstedt har i sin magisteruppsats Förskolorna som användare 
av och samarbetspartner till biblioteken i Kalmar och Växjö84 undersökt hur förskolorna i 
Kalmar och Växjö samarbetar med biblioteken. De tar också upp varför förskolorna arbetar 
med språk och litteratur. Deras metod har i huvudsak varit kvantitativ i form av enkäter men 
intervjuer har också genomförts.  
 
Studien visar att förskolorna använder biblioteket i hög utsträckning men att det inte finns 
något samarbete eller strävan mot gemensamma mål dem emellan. De tar upp att flertalet 
forskare hävdar att språkstimulans i tidiga barnaår ger goda resultat när det gäller läs- och 
skrivförmåga även längre upp i åldrarna.  
 
Jacobsson och Tunerstedts slutsats av studien är att samarbete mellan förskolor och bibliotek 
är en möjlig väg att säkra barns tillgång till böcker och bibliotek. De menar att det finns ett 
behov av ett mer strukturerat samarbete i båda kommunerna men att det finns ekonomiska 
hinder med nedskärningar som följd vilka drabbat både barnomsorg och bibliotek. De 
poängterar även förskolans ansvar att stödja barns språkutveckling och kontakt med litteratur 
samt bibliotekets skyldighet att prioritera barn.  
 
 

                                                 
83 Turborn, Charlotta Z 1998. Bibliotek och förskola - en undersökning över förhållandet i Umeå.  
84 Jacobsson, Ylva & Tunerstedt, Karin 1996. Förskola och bibliotek - Förskolorna som användare av och 
samarbetspartner till biblioteken i Kalmar och Växjö .  
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3.6.2 Uppsatser om samarbete för att främja barns språkutveckling 
 
Jenny Bofeldt och Charlotta Ekbrand Palmqvist har i sin magisteruppsats Pedagogiskt 
samarbete mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling85 studerat hur 
förskolebarn utvecklar sitt språk. Studien tar upp hur bibliotek och förskola kan hjälpa 
förskolebarnen att uppnå olika färdigheter och utveckla både sitt första – och andraspråk. De 
har studerat hur bibliotekarierna och pedagogerna kan dra nytta av varandras 
yrkeskompetenser, vilka praktiska och pedagogiska metoder som kan vara lämpliga för ett 
ökat samarbete och hur innehållet i ett samarbete kan utformas. Man har använt sig av 
litteraturstudier och kvalitativa intervjuer med personer insatta i språkorienterade projekt för 
att samla data. De har använt sig av de språkteorier som de bedömt vara de mest relevanta för 
studien såsom Piaget, Vygotskij och Söderbergh. 
 
Resultatet av studien visar att samarbetet mellan bibliotekarier och förskola sällan är 
likriktade. Om samarbetet fungerar väl kan förskolebarnen dra många fördelar både 
kortsiktigt och långsiktigt av att bibliotekarier och pedagoger samarbetar för att stimulera 
deras språkutveckling. Språkkunskaper i tidig ålder kan ge fördelar både i skolan och senare i 
livet. Ett annat intressant resultat är att bibliotekets möjligheter ibland glöms bort av 
pedagogerna som anser sig har tillräckligt bra yrkeskunskaper och arbetsmetoder för att kunna 
stimulera förskolebarnens språkutveckling utan bibliotekets inblandning. Det är också mer 
prioriterat med samarbete mellan bibliotek och förskola kring barns språkutveckling i 
mångkulturella bostadsområden, då man i större utsträckning anser sig kunna främja 
invandrarbarnens utveckling av andraspråket som i detta fall är svenska.  
 
Som titeln Hur ett bibliotek kan underlätta barns språkutveckling - en studie om hur ett 
bibliotek i ett mångkulturellt samhälle stöttar barn i deras språkutveckling och hur för- och 
grundskolelärare ser på denna verksamhet86 avslöjar så handlar magisteruppsatsen om vad ett 
utvalt bibliotek gör för insatser för att stimulera barns språkutveckling och även hur lärarnas 
åsikt om bibliotekets verksamhet ser ut. Hanna Bergsmark har tittat på vad både biblioteket 
gör och vad de skulle vilja göra och hon har även frågat lärare vad de efterfrågar för service 
från bibliotekets sida. Hon har använt sig av kvalitativa intervjuer och enkäter som metod.  
 
Studien utfördes i ett invandrartätt område där barnen ofta var flerspråkiga och enligt 
Bergsmark har studier visat att barnet ofta uppskattar den multikulturella miljön som 
biblioteket kan erbjuda. Biblioteket var från början av studien inte med i något projekt men 
satsade mycket på språkstimulerande aktiviteter och de hade under tidigare år varit med i 
andra språkprojekt. Under pågående studie startades ”F ittja-projektet” där biblioteket, skola 
och språkförskolor men dock inga vanliga förskolor ingick. Lärarna på förskolorna och 
skolorna i studien var i stort sett ense om att biblioteket spelar en viktig roll i barnens 
språkutveckling. Många av dem hade önskemål om vad för verksamhet som biblioteket skulle 
kunna ha.  
 

                                                 
85 Bofeldt, Jenny & Charlotta Ekbrand, Palmqvist 2003. Pedagogiskt samarbete mellan bibliotek och förskola i 
syfte att främja barns språkutveckling . 
86 Bergsmark, Hanna 2001. Hur ett bibliotek kan underlätta barns språkutveckling - En studie om hur ett 
bibliotek i ett mångkulturellt samhälle stöttar barn i deras språkutveckling och hur för - och grundskolelärare 
ser på denna verksamhet. 
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I magisteruppsatsen Bibliotek och skola i samverkan kring invandrarbarns språkutveckling87 
har Gunilla Granat och Birgitta Holmgren undersökt hur skola och bibliotek samarbetar för 
barns språkutveckling. Studien handlar om barn mellan sex och tolv år med annat modersmål 
än svenska. De har använt sig av kvalitativa intervjuer. De har även tittat på samarbete i 
England, Norge och Danmark. Studien visar att en stor del av samarbetet sker i det vardagliga 
arbetet och att det är mindre vanligt med projektform. Samarbetet förekommer i form av 
sagoläsning, berättande och läxhjälp. Det är oftast personal på biblioteket som tar initiativ till 
att ett samarbete kommer igång men all personal som Granat och Holmgren har varit i kontakt 
med vill gärna fortsätta med det samarbete som finns eller har funnits. 
 
Sanela Rozajac har i magisteruppsatsen Biblioteket, öppna förskolan och föräldrar i 
samarbete kring flyktingbarns språkliga och kulturella utveckling - en undersökning bland 
flyktingföräldrar i stadsdelarna Hässleholmen och Norrby i Borås88 tittat närmre på 
stadsdelarna Hässleholmen och Norrby i Borås och hur biblioteket och öppna förskolan 
samarbetar med flyktingföräldrar för att utveckla och värna om barns språk och kultur där. 
Studien är gjord med hjälp av kvalitativa intervjuer som gjorts med föräldrar, lärare och 
förskolelärare i Hässleholmen och Norrby. Rozajac har tittat på familjen som helhet, hon 
anser att det är fel att satsa bara på barnen då det är att angripa problemet i fel ände. Studien 
visar att alla föräldrarna uppskattar att besöka öppna förskolan och att de önskar vidare 
samarbete mellan biblioteket och öppna förskolan. Detta samarbete är viktigt för 
flyktingfamiljerna och hjälper dem att bibehålla sitt språk och sin kultur och samtidigt lära sig 
svenska. 
 

3.7 Sammanfattning av litteraturen 
 
Gemensamt för båda samarbetsprojekten är att de handlar om språkutveckling. Projektet 
Alfons öppnar dörren hade som syfte att tidigt stödja invandrarbarnens språkförmåga att ge 
dem och deras föräldrar möjlighet att upptäcka barnlitteraturen och stimulera språket. 
Projektet LekaSpråkaLära hade som syfte att stimulera förskolornas pedagogiska arbete med 
språkutveckling, läsning och litteratur genom att på olika sätt stimulera förskola och bibliotek 
att utveckla sitt samarbete. 
 
I litteraturen om språkutveckling och tvåspråkighet tar flera av författarna upp att det är i 
förskoleåldern som språkutvecklingen är som allra intensivast och att den språkliga 
stimulansen i förskolan spelar en stor roll för hur barnet kommer klara sin läs- och 
skrivinlärning. Svensson menar att barnets språkliga utveckling kan stimuleras genom 
användning av böcker på olika sätt. Svensson och Arnberg tar båda upp en rad positiva 
effekter med läsning. Både Arnqvist, Svensson, Arnberg och Nauclér pekar på vikten av att 
samtala med barnet och Arnqvist skriver att det är viktigt att utveckla barnets förmåga att 
beskriva något med ord. 
 
Många av författarna påpekar att det är viktigt med medvetenhet och kunskaper om 
flerspråkighet, även föräldrarnas attityd har betydelse för barnets utveckling av andraspråket. 
Flera författare nämner att identiteten hänger samman med språket och att det därför har 
                                                 
87 Granat, Gunilla & Holmgren, Birgitta 1998. Bibliotek och skola i samverkan kring invandrarbarns 
språkutveckling. 
88 Rozajac, Sanela 2001. Biblioteket, öppna förskolan och föräldrar i samarbete kring flyktingbarns språkliga 
och kulturella utveck ling - En undersökning bland flyktingföräldrar i stadsdelarna Hässleholmen och Norrby i 
Borås. 
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betydelse att de som har ett annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla sina språk. 
Arnberg och Tuomela menar att det är viktigt att barnet får stöd i sin tvåspråkighet och då 
särskilt från skolans sida. Arnqvist och Arnberg skriver att det är viktigt att få stimulans på 
båda språken och behand la dem jämbördigt. I stödmaterialet till läroplanen påpekas att ett 
utvecklat modersmål tillsammans med kunskaper i svenska är grundförutsättningar för att 
lyckas i sina vidare studier i livet. 
 
Magisteruppsatserna har alla utom en gemensamt att de utförts med hjälp av kvalitativ metod 
genom intervjuer och litteraturstudier. I två av magisteruppsatserna konstaterar författarna att 
det inte finns något närmare samarbete mellan bibliotek och förskola. I samma uppsatser dras 
slutsatsen att det krävs ett mer strukturerat samarbete och att det krävs resurser och tydliga 
riktlinjer för hur samarbetet ska utformas. Flera magisteruppsatser påpekar vikten av att 
barnen får språklig stimulans i tidig ålder och att detta ger positiva effekter både i skolan och 
senare i livet. Ett argument som ges i en magisteruppsats för samarbete mellan bibliotek och 
förskola är att alla förskolebarn bör ges tillgång till litteratur eftersom användning av böcker 
är av stor betydelse för språkets utveckling. I en av magisteruppsatserna har författarna 
studerat hur bibliotekarierna och pedagogerna i ett samarbete kan dra nytta av varandras 
yrkeskompetenser vilket vi i vår studie också varit intresserade av. 
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4 Teorier 
 
Lena Folkesson är universitetsadjunkt i pedagogik och didaktik vid Göteborgs universitet. 
Hon har skrivit två rapporter Samspel mellan lärare och skolbibliotekarier89 och Samspel 
mellan lärare och bibliotekspersonal90 vars innehåll vi har valt att betrakta som vår första 
teori. Vår studie handlar om samarbetet mellan bibliotek och förskola, i Folkessons rapporter 
som vi använt till denna teori handlar det främst om bibliotekarier och lärare men de tar upp 
frågor och tankar som även kan appliceras till vår studie.  
 
Maj Asplund Carlsson är litteraturvetare och lektor i pedagogik vid Institutionen för 
pedagogik och didaktik vid Göteborgs universitet. Ingrid Pramling Samuelsson är professor i 
pedagogik med inriktning mot de tidiga barnaåren vid Institutionen för pedagogik och 
didaktik vid Göteborgs universitet. De har utvecklat ett pedagogisk teori om barns lärande i 
förskolan som de kallar utvecklingspedagogiken. 
 
Vi har använt oss av två olika teorier och betraktar teorin om samarbete mellan pedagoger och 
bibliotekarier som vår huvudteori. Vi använder teorin om barns lärande i förskolan som en 
stödjande teori. Vi har valt att göra på detta sätt då vi anser att det är samarbetet mellan 
biblioteket och förskolan som är det övergripande ämnet i vår studie. Att vi sedan använder en 
stödteori om barns språkutveckling grundar vi på att utvecklingspedagogiken visar på den 
vuxnes roll att rikta barnets uppmärksamhet mot olika saker för att nå språklig utveckling. 
Detta anser vi är intressant när vi ser på hur bibliotekarierna och pedagogerna samarbetar och 
vad de tillsammans gör för att främja barnens språkutveckling. 
 
Båda våra valda teorier grundar sig på åsikter som Ingrid Carlgren, professor i pedagogik vid 
Lärarhögskolan i Stockholm och Ference Marton, professor i pedagogik vid Göteborgs 
universitet står för. Carlgren & Marton tar i sin bok Lärare av imorgon91 upp lärarnas arbete 
förut, idag och i framtiden. Även om lärarnas arbete i grundskolan skiljer sig från 
pedagogernas arbete på förskolan så menar Carlgren och Marton att det finns genomgående 
drag som alla lärare måste förhålla sig till och detta anser vi styrker vårt val av teori om 
samarbete. De tar även upp begreppen lärandets akt som är hur man lär sig och lärandets 
objekt som är vad man lär sig, vilka fungerar som viktiga begrepp inom 
utvecklingspedagogiken. 
 

4.1 Teori om samarbete mellan pedagoger och bibliotekarier 
 

4.1.1 Folkessons teori 
 
Folkesson har i två olika antologier tagit upp ämnet samarbete mellan lärare och 
bibliotekspersonal. De två olika texterna Samspel mellan lärare och skolbibliotekarier92 och 

                                                 
89 Folkesson, Lena 2004b. Samspel mellan lärare och skolbibliotekarier. Ingår i Sök för att lära , s. 101-116. 
90 Folkesson, Lena 2004a. Samspel mellan lärare och bibliotekspersonal. Ingår i Alexandersson, Mikael & 
Limberg, Louise. Textflytt och sökslump - informationssökning via skolbibliotek , s. 71-81. 
91 Carlgren, Ingrid & Marton, Ference 2000. Lärare av i morgon, s. 33. 
92Folkesson, Lena 2004a. Samspel mellan lärare och bibliotekspersonal. Ingår i Textflytt och sökslump – 
informationssökning via skolbibliotek , s. 71-81.  
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Samspel mellan lärare och bibliotekspersonal93 behandlar ämnet utifrån ett antal teoretiska 
ansatser där Folkesson urskiljer olika dimensioner för att förstå samspelet mellan dem. De 
olika dimensionerna kallar Folkesson yrkesdimensionen, maktdimensionen och 
legitimitetsdimensionen. Vi har valt att inrikta oss på yrkesdimensionen då vi anser den vara 
mest intressant för vår studie. Yrkesdimensionen delar hon upp i två underdimensioner, 
yrkesidentitet och yrkeskultur. De olika dimensionerna påverkar på olika sätt den 
samspelsprocess som måste uppstå på en skola för att samarbetet mellan bibliotekarier och 
lärare ska kunna utvecklas. Folkesson diskuterar lärares professionella objekt, vad det är i 
deras arbete som ska fokuseras på, som en viktig del i denna process. För att eleverna ska få 
nytta av båda professionernas kompetens i sina lärprocesser anser Folkesson att det är viktigt 
att tydliggöra hur respektive kompetens faktiskt används.  
 
Bibliotekarier och lärare är präglade av respektive professions yrkestraditioner och 
erfarenheter. Bib liotekarierna har genom sin utbildning bland annat fått kunskaper om 
litteratur, om hur information kan organiseras och göras tillgänglig och hjälpa människor att 
finna rätt information. Lärare har genom sin utbildning fått lära sig olika metoder för att 
förmedla kunskap till barnen. De har studerat olika skolämnen och även barn- och 
ungdomspsykologi. 
 
Utbildningen utgör en stor del av yrkeskulturen men det finns även annat som bidrar till 
utformningen av den. Yrkeskulturen påverkas av tidigare generationer av utövare av yrket. 
Det kan handla om yrkeskulturella handlingar och tankesätt - så här brukar lärare respektive 
bibliotekarier göra och tänka. Folkesson skriver också att yrkeskulturer påverkas av olika 
regleringar såsom myndigheters bestämmelser, fackliga regler och avtal och arbetsgivares 
krav. Man kan enligt Folkesson även diskutera utifrån begreppet yrkesidentitet som handlar 
om individens egen påverkan och tolkning av yrket och yrkeskulturen. Det är individens 
självuppfattning som kan ingå i en viss social gruppering och innefattar då de värderingar och 
betydelser som denna tillhörighet har. 
 
Samspelet mellan bibliotekarier och lärare innebär också en osäkerhet om roller, kompetens 
och ansvar dem emellan. Man kan tala om yrkesutövningen som att ha en specifik yrkesroll. 
Folkesson menar att det i samspelet mellan bibliotekarier och lärare möts två olika 
yrkeskulturer och det framgår till exempel att lärare och rektorer har makt att definiera den 
roll som skolbibliotekarien får i den pedagogiska verksamheten. 94 
 
Folkesson skriver om vad Limberg kommit fram till i Skolbibliotekets pedagogiska roll - en 
kunskapsöversikt.95 Limberg påpekar att det i litteraturen ofta hävdas att just lärare och 
skolledare är okunniga om bibliotekariers professionella kompetens och vad biblioteket har att 
erbjuda. Det som också påverkar vilken roll biblioteket och bibliotekarien får beror också på 
den syn som läraren har på kunskap och lärande och vilka metoder de använder sig av. 96 
 
Folkesson säger att genom att närma sig problematiken om osäkerhet om roller och 
kompetenser i samspelet mellan bibliotekarier och lärare i termer av yrkesidentitet och 
yrkeskultur skulle man kunna tydliggöra dels vad som präglar de båda professionerna och dels 
vad som ingår i respektive professions kompetens, detta skulle även kunna öka förståelsen för 

                                                 
93 Folkesson, Lena 2004b. Samspel mellan lärare och skolbibliotekarier. Ingår i. Sök för att lära – om lärande, 
informationssökning och bibliotek , s. 100-116. 
94 Folkesson 2004a och Folkesson 2004b  
95 Limberg 2002. 
96 Limberg 2002, s. 24. 
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vad som utgör svårigheter och möjligheter i samspelet mellan professionerna. Istället för att 
ha en vi och dom känsla menar Folkesson att om grupperna närmar sig varandra kan 
skillnader upptäckas och bli till tillgångar.  
 
Alla bör vara medvetna om att de har olika kompetenser att bidra med och att båda dessa är 
viktiga i sammanhanget. Genom att synliggöra de olika kompetenserna i ett samarbete kan det 
leda till en ytterligare utveckling av samarbetet, t ex genom att kompetenserna verkligen kan 
användas fullt ut.  
 
Då samarbetspartnerna är insatta i varandras kompetenser och vad exakt deras respektive 
yrken har för syften kan samarbetet utvecklas till att man finner gemensamma professionella 
objekt. Dessa kan då bestå av mål för vad det är eleverna eller barnen ska lära sig och att detta 
kan underlättas genom samarbetet. Då kan man även bestämma med vilka metoder som detta 
gemensamt ska kunna uppnås. Att finna gemensamma professionella objekt handlar om att 
effektivisera de rutiner som redan finns och få bort eventuella problem inom samarbetet. En 
slutsats som Folkesson drar är att en gemensam arbetsprocess för lärare och 
bibliotekspersonal är nödvändig. 97 
 

4.2 Teori om barns lärande i förskolan 
 

4.2.1 Utvecklingspedagogiken 
 
Pramling, Samuelsson & Asplund Carlsson har skrivit en bok som heter Det lekande lärande 
barnet i en utvecklingspedagogisk teori.98 Det är en pedagogisk teori om barnets lärande i 
förskolan. Teorin beaktar både det enskilda barnet men också den kollektiva 
förskoleverksamheten. Med det lekande lärande barnet menas inte ett lekande eller lärande 
barn, utan ett barn som leker och lär samtidigt. Sin teori bygger de på historiska aspekter, 
tradition, traderat arbetssätt, tidigare teoretikers tankar, empirisk forskning och grundläggande 
kända begrepp. De har även lånat och kombinerat olika teoretiska drag från andra teorier. 
Teorin handlar om både barn, lärare, förskolan, samhället och kulturen. Teorins perspektiv 
grundar sig på fenomenografi och de presenterar också olika forskningsstudier med rötter 
inom detta. Utifrån detta har de utvecklat en förskolepedagogik som en teori om barns lärande 
i förskolan som de kallar utvecklingspedagogik.  
 
Inom utvecklingspedagogiken menar man att barn ser omvärlden som en helhet. Denna helhet 
bryts efterhand ner till mindre beståndsdelar som ska integreras med varandra för att skapa en 
ny förståelse. Ett sätt bland många andra för barnet att förstå sin omvärld kan vara genom att 
leka. I leken kan barnet själv ta kontrollen över händelseförloppet. De använder både språk, 
kropp och olika rekvisita för att skapa och bearbeta erfarenheter. Barnet får genom leken öva 
och utveckla saker de redan vet men också lära sig nytt och att kunna samspela med andra 
personer. En av de viktigaste faktorerna som barnet lär sig i leken är förmågan att använda sin 
simultankapacitet och hålla rätt på alla fakta i leken så att de andra barnen accepterar barnets 
del i leken. Kommunikationen om själva leken dvs. metakommunikationen, är därmed en 
viktig del i lekandet. I leken lär sig barnen tillsammans men också av varandra. I både leken 

                                                 
97 Folkesson 2004a och Folkesson 2004b. 
98 Pramling Samuelsson, Ingrid & Asplund Carlsson, Maj 2003. Det lekande lärande barnet i en 
utvecklingspedagogisk teori. 
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och i lärandet är barnets uppmärksamhet och intresse fokuserat mot ett objekt som kan 
uppfattas på olika sätt av olika barn. 99 
 
Utvecklingspedagogiken bygger på en fenomenografisk grund. Inom fenomenografi 
uppmärksammas människors reflektioner och erfarenheter om ett visst fenomen. 
Utvecklingspedagogiken ser till barnets perspektiv och definierar detta till att vara barnets 
erfarande och den innebörd som barnet skapar. Erfarande sker genom att barnet ser, uppfattar, 
urskiljer eller förstår något med hela sin kropp. Inom fenomenografi är det av stor vikt att 
beskriva mångfalden av olika sätt att tänka om olika saker, barn kan tänka och uppleva på helt 
olika sätt och barns förståelse för omvärlden ligger i mötet med olika saker och människor 
och hur kommunikationen mellan barnet och omvärlden ser ut. För att uppmärksamma 
fenomenografiska drag pekar utvecklingspedagogiken på vikten av att skapa och använda 
situationer som barnen kan tänka och tala kring. Målet är att få barnen att reflektera och 
uttrycka sig. För att ta till vara varje enskilt barns sätt att se omvärlden är det viktigt för den 
vuxne att variera förutsättningarna för barnets lärande.  
Centralt i förskolepedagogiken är att rikta barnets uppmärksamhet mot specifika normer, 
färdigheter och förståelse för sin omvärld. Detta för att grunda ett livslångt lärande. För att 
kunna göra det krävs kunskaper om hur barnen lär sig och vad de bör lära sig.100 
 
Genom barnets erfarenheter blir vissa fenomen betydelsefulla och igenkännbara för barnet, 
det skapas en relevansstruktur. Den struktur som barnet har i sitt medvetande utgör det som 
för barnet ter sig normalt. För att ta till vara på detta vid lärande krävs att den vuxne använder 
sig av relevansstrukturen för att barnet ska förstå det. Det är i utvecklingspedagogiken inte 
erfarenheten i sig som är viktig utan vad erfarenheten har bidragit till att barnet erfar, 
uppfattar, ser eller urskiljer, då detta är vad barnet lärt sig. Det är sedan barnets nuvarande 
erfarande som den vuxne bör utgå ifrån för att kunna påverka barnets vidare erfarande.101 
 
Det finns flera olika inriktningar inom metakognition dvs. att tänka på hur man lär sig, hur 
man minns och hur man tänker, att vara medveten om vilken kunskap man har. Att besitta 
metakognition är att ha förståelse för den kunskap man besitter istället för att bara ha 
kunskapen. Detta betyder att man helt enkelt är medveten om sin kunskap och hur man 
lämpligen kan använda denna kunskap. Genom att hålla dialoger med barnet om vad de gör 
och varför de gör på ett visst sätt, dvs. hålla metakognitiva dialoger kan man använda 
metakognition som ett verktyg för lärandets akt. Barnet utvecklar då sätt att relatera saker till 
varandra, att vara öppen för ny information och att vara medveten om mer än ett synsätt. 
Detta kan barnet även lära sig genom att leka.102 
 
När utvecklingspedagogiken ser på lärande anser man att lärande och utveckling är samma 
sak. Att barnen med sin personlighet och sina erfarenheter möter omvärlden på olika sätt. 
Omvärlden blir kvalitativt annorlunda när barnet har förstått delar av den, alltså ser man inom 
utvecklingspedagogiken mer till de objekt i omvärlden som barnet kan lära sig, dvs. de 
erfarenheter och kunnande som barnet kan lära sig, än om själva lärandets akt som är det sätt 
på vilket barnet lär sig. Kulturen kan fungera som ett verktyg för barnet i dess relationer med 
andra och i barnets förståelse för sig själv. Kulturen fungerar alltså som ett verktyg för att 
kunna förstå olika objekt i omvärlden.103 När det handlar om att förstå sin omvärld pekar 

                                                 
99 Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2003, s. 40ff.  
100 Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2003, s. 56 ff. 
101 Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2003, s.71-88. 
102 Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2003, s. 99-115. 
103 Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2003, s. 116 ff. 
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utvecklingspedagogiken på vikten av förståelse för olika kulturella aspekter av omvärlden. 
Det är genom att förstå kulturen som barnen förstår varför saker och ting i omvärlden ser ut 
och fungerar som de gör.  
 
I denna teori fokuseras det på vilka förmågor som barn kan utveckla i relation till ett tema 
eller ett innehåll som man arbetar med på förskolan. En grundläggande faktor är som man 
även tidigare ansett att barnet måste ha ett intresse för det den ska lära sig. Det är också enligt 
utvecklingspedagogiken av vikt att ha ett motiv med sin verksamhet. Förutom att sträva mot 
mål som finns i läroplanen kan andra målformuleringar finnas för förskolan och i vår studie 
även mål för bibliotekets samarbete med förskolan. Det är kanske den vuxnes viktigaste 
uppgift att rikta barns uppmärksamhet mot de mål som finns i olika styrdokument, i både lek 
och lärande. I lek och lärande bör barnet kunna växla mellan objekt och akt genom att 
reflektera över vad som händer och sina egna handlingar.104 
 
Det som skiljer utvecklingspedagogiken mot tidigare teorier som påverkat förskolan är att 
utvecklingspedagogiken handlar om att utveckla specifika färdigheter, förståelser, värden och 
normer som finns i omvärlden. Inom utvecklingspedagogiken är målet att utveckla en 
förståelse för omvärlden som börjar i förskolan och sedan fortsätter genom hela livet. Man 
utgår alltid från barnets tidigare erfarenheter och barnet ska lära sig både genom 
kommunikation med lärare och med andra barn. Läraren ska genom att leda eller 
problematisera få barnet att tänka och tala kring de lärandets objekt som läraren vill att barnet 
ska lära sig, på så sätt är barnet själv aktivt i sitt eget lärande. Genom att lära sig hur barn tar 
till sig olika fenomen blir det lättare att skapa goda förutsättningar för att barnet ska kunna 
lära sig om dessa fenomen. 105  
 

                                                 
104 Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2003, s 196 ff. 
105 Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2003, s. 59 ff. 
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5 Redovisning av det empiriska materialet 
 

5.1 Biblioteket och förskolan 
 

5.1.1 Kort om bibliotekets verksamhet 
 
Huvudbiblioteket är beläget på en gågata mitt i centrum på orten.  
År 2004 var besöksantalet cirka 230 000 stycken. Vid årsskiftet 2004 var det totala 
mediebeståndet cirka 120 000 varav cirka 71 000 var vuxenböcker och cirka 45 000 var 
barnböcker. 
 
I kommunen finns förutom ett huvudbibliotek, sju filialer och en bokbuss som besöker mer än 
hundra platser i den vidsträckta kommunen. Biblioteket har nära samarbete med 
länsbiblioteket och lånar ofta hem böcker på olika språk därifrån. Biblioteket fjärrlånar även 
böcker från Internationella biblioteket i Stockholm.106 
 

5.1.2 Kort om förskolans verksamhet 
 
Förskolan är kommunens äldsta och största förskola. Den har sedan starten på 1970-talet haft 
fem avdelningar varav en för barn med behov av extra stöd och stimulans. Förskolan har cirka 
85 barn och av dessa är cirka en tredjedel barn med annat modersmål än svenska. 
 
Arbetet på förskolan bedrivs enligt traditionell förskolepedagogik och i enlighet med den 
gällande övergripande lagstiftning (skollagen) och förordningar (läroplanen). Personalen har 
speciell kompetens och stor erfarenhet att möta invandrarfamiljer från olika kulturer. 
Språkträning har därför en central roll.107  
 

5.2 Intervjuerna 
 
Vi väljer här att redovisa intervjuerna var för sig. Vi vill redogöra för de enskilda 
informanternas synpunkter på samarbetet mellan biblioteket och förskolan, barns 
språkutveckling och invandrarbarns språkutveckling då de är mer eller mindre insatta i de 
olika frågorna i och med sina arbetsuppgifter.  
 
Under intervjuerna har informanterna använt olika synonymer för modersmål såsom annat 
hemspråk eller förstaspråk. De har även använt olika ord för invandrarbarn såsom barn med 
annat hemspråk och nya svenskar. 

                                                 
106 Bibliotekets hemsida. 
107 Förskolans hemsida. 
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5.2.1 Bibliotekarie Bea 
 
Bea har bosnisk bakgrund och har även bosnisk bibliotekarieutbildning som hon tror inte 
skiljer sig något från den svenska bibliotekarieutbildningen. Hon har bott 12 år i Sverige och 
jobbat på biblioteket sedan 1995, först som praktikant och sedan som assistent. Efter förfrågan 
från förskolan brukar Bea åka ut till en förskola där det finns många invandrarbarn och hålla 
sagostund för barnen på deras hemspråk. Hon åker dit en gång i veckan och brukar vara där i 
cirka en och en halv timme åt gången. Bea säger att det är ungefär tjugo barn på förskolan 
som har bosniska som hemspråk och som är med när Bea håller i sagostunden. Vid dessa 
tillfällen läser hon en bok som hon ibland väljer efter det temat som förskolan jobbar med för 
tillfället. Hennes bosniska bakgrund påverkar också hennes val av böcker och hon läser en del 
bosniska folksagor. Bea brukar börja sagostunden med att leka lite med barnen. Sedan läser 
hon ur en bok och brukar även sjunga sånger och ramsor. Ibland har hon också med sig 
masker och annan rekvisita och spelar teater för barnen. Bea menar att hon håller 
sagostunderna främst för att lära dem om den bosniska kulturen men även för att introducera 
högläsning för dem då hon tror att detta är nytt för dem. Bea har fått positiv respons från 
föräldrarna. 
 
Hon tycker att samarbetet med förskolan fungerar bra och hon ser främst att det består av att 
hon håller i sagostunden och att hon hjälper till att plocka ihop litteratur, ibland efter något 
tema som förskolan jobbar med. På frågan om hon tycker någon litteratur är olämplig och 
väljs bort svarar Bea nej men att en del reagerar på språket i vissa böcker. Alla bibliotekarier 
är dock med och ger omdömen och kritik vid inköp av böcker. Hon säger att barnen och 
pedagogerna oftast väljer böcker själva och att barnen ofta väljer vuxenböcker. Om många 
pedagoger önskar samma bok så skaffar de hem den. Bea har uppfattningen att efterfrågan på 
litteratur på annat språk än svenska har ökat. Det är efterfrågan som styr vilka språk som 
prioriteras, just nu är det mest serbokroatiska och albanska. Bea tycker att allt är positivt med 
ett samarbete dem emellan och hon skulle önska ännu bättre samarbete i framtiden. Hon 
skulle vilja ha fler sagostundsgrupper och åka ut till fler förskolor men även jobba med lite 
äldre barn. Bea tycker att hon hela tiden utvecklas och lär sig saker inom samarbetet. Hon 
tycker att det är ett underbart jobb och säger till och med att hon tycker att det är så roligt att 
hon skulle ha gjort det även utan lön. Något som Bea tycker är viktigt i sitt arbete är att ha ett 
brinnande intresse för det man gör och för barnen. 
 
Att ha goda kunskaper i språkutveckling anser Bea är bra i sitt jobb som bibliotekarie och det 
är något hon har ett stort intresse för. Hon tycker att första- och andraspråket är lika viktiga att 
lära sig. För att stimulera barnens språkutveckling anser hon att det är viktigt att gå genom 
föräldrarna och kunna erbjuda bra böcker men även genom att ha bra aktiviteter för barnen. 
Det Bea tycker att man särkilt bör tänka på när det gäller invandrarbarns språkutveckling är 
att det tar längre tid att lära sig två eller flera språk än att bara lära sig svenska. Hon påpekar 
att det är viktigt att läsa för barnen på deras hemspråk för att lära dem om sin kultur. 
 

5.2.2 Bibliotekarie Barbro 
 
Barbro har ingen bibliotekarieutbildning men har lång erfarenhet av biblioteksarbete och har 
jobbat som barnbibliotekarie i cirka 30 år. Hon har dock läst barnkultur på högskolan. Barbro 
kom till Sverige från ett annat land som barn, hon har därför själv upplevt hur det är att inte 
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förstå språket och känna att man inte längre kan något. Detta har gjort att hon har stor 
förståelse för invandrare. Barbro har ansvar för ett flertal områden bl.a. barnavdelningen (0-6 
år) och teater och film för barn. Teater anordnar hon fyra gånger per termin och då främst för 
barn 3-6 år. Film anordnar hon på biografen för barn från 3 år och hon menar att både teater 
och film stimulerar språkutvecklingen.  
 
Hon berättar att biblioteket inte längre anordnar sagostunder då det är som hon säger brist på 
barn. De flesta barnen i den åldersgruppen befinner sig på förskola eller hos dagmamma på 
dagen. Barbro går varje år ut med en inbjudan till förskolan att de kan ringa till henne om de 
behöver någon hjälp. När hon ska plocka ihop böcker till förskolan brukar hon fråga om hon 
ska ta med någon bok på annat modersmål. Hon är ofta med på föräldramöten där hon pratar 
mycket om språkutveckling och hur man kan stimulera detta genom bl.a. högläsning. Hon 
delar även ut foldrar med information om exempelvis litteratur för barn i förskoleåldern. Hon 
har ett bra samarbete med Familjecentralen på orten108 och en specialistgrupp med 
talpedagoger.109 Dock har samarbetet med BVC (barnavårdscentralen) minskat något under 
senare år då BVC har fått dra ner på sin personal. Ibland kommer förskolebarn till biblioteket 
och Barbro har då bokprat med dem. 
 
Biblioteket har under de senaste tre åren satsat mycket på de små barnen 0-3 år och köpt in 
extra mycket litteratur till dem. Detta har de kunnat göra då de har fått stöd från Kulturrådet. 
Barbro åker även till en s.k. mångkulturell grupp, som består av personer som jobbar på länets 
bibliotek, där de diskuterar litteraturförsörjningen för invandrare. Detta är något som hon har 
nytta av då hon beställer hem litteratur på andra språk än svenska till biblioteket. Barbro 
berättar att det vanligaste är att bibliotekspersonalen beställer böcker från länsbiblioteket eller 
invandrarcentralen istället för att köpa den. När hon tar med böcker på annat modersmål än 
svenska till förskolan brukar hon ibland visa dem för barnens föräldrar eller låter hon 
böckerna vara kvar på förskolan så att föräldrarna kan titta på dem när de vill. 
 
Barbro talar om att det uppstår problem då det är så många olika språk bland förskolebarnen 
och bland låntagarna på biblioteket. Det ställer helt nya krav på bibliotekarierna och 
pedagogerna. Ett problem som hon berättar om är att alla inte kan engelska och att det då 
uppstår situationer där barnen ibland måste tolka åt föräldrarna. Detta är något som Barbro 
tycker är helt fel. 
 
Hon poängterar vikten av att ha kunskaper om språkutveckling i sitt arbete. När Barbro är ute 
på föräldramöten informerar hon om betydelsen av att föräldrarna på olika sätt stimulerar 
barnens språkutveckling. Barbro brukar prata om att högläsning är ett bra sätt att stimulera 
barnens språkutveckling. Genom högläsning menar hon att man som vuxen visar att man bryr 
sig om barnet och att det är viktigt med läsning. Barbro säger att det är genom texten som 
barnet lär sig nya saker och hon säger att ”det är A och O” i språkutvecklingen. Högläsning 
stimulerar fantasin, de lär sig nya ord, lär sig om andra kulturer och känner gemenskap. Hon 
menar också att det är viktigt att lyssna på sitt barn ”barn är viktiga samtalspartners”. När hon 
ska till förskolan brukar pedagogerna ibland önska böcker om språkutveckling och då tar hon 
med det.  
 

                                                 
108 Familjecentral där barnmorskemottagning, barnavårdscentral, öppen förskola och socialtjänst arbetar 
tillsammans. 
109 Specialistgruppen arbetar med förskolebarns språkutveckling. De testar alla förskolebarns språkförståelse 
med enkla tester. Där det behövs får barn och föräldrar extra hjälp hos en talpedagog.  
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När det gäller just barn med annat hemspråk så tror Barbro att högläsning har samma effekter 
som hon tidigare tagit upp. Skillnaden när det gäller språkutveckling menar hon är att det tar 
längre tid att lära sig två språk eller flera än att bara lära sig svenska. Barbro tycker dock att 
tvåspråkighet är underbart!  
 
Barbro berättar att hon har gått kurser i språkutveckling för att öka sin kompetens inom det 
ämnet. Hon säger att fortbildning är något som hon i sitt arbete alltid kan få och att det hjälper 
henne att utvecklas och lära sig mer. 
 
När hon väljer böcker till förskolan tänker hon på att bild och text ska hänga samman och att 
det ska synas vad bilderna föreställer. För att välja ut litteratur läser hon även Btj:s 
sambindningslistor.  
 
Då vi talar om bibliotekets roll i samarbetet säger Barbro att samarbetet fungerar bra och att 
biblioteket alltid ställer upp. Biblioteket kan köpa in önskad litteratur men särskilt om det är 
litteratur till pedagogernas fortbildning. Överlag tycker Barbro att pedagogerna har dålig 
kunskap om litteraturen och att det är där som hon som bibliotekarie kan använda mycket av 
sin kompetens. Barbro har inga speciella önskningar när det gäller samarbetet med förskolan 
men hon skulle vilja återuppta det samarbete som hon hade med BVC, då hon gick runt till 
nyblivna föräldrar och visade böcker. Det som fortfarande finns kvar av detta samarbete är att 
barnet får sin första bok från biblioteket.  
 
Hon nämner att de just nu har en gammal handlingsplan på biblioteket men att de håller på att 
jobba med målstyrning som sedan ska utmynna i en ny handlingsplan.  
 
Barbro säger att det inte sker någon utvärdering av samarbetet med förskolan men att hon 
ibland får mail från personalen och brev, häften eller teckningar från barnen med positiva 
reaktioner på hennes arbete. 
 

5.2.3 Bibliotekarie Birgitta 
 
Birgitta jobbar som biblioteksassistent och som bokbusschaufför. Bussen åker ut fyra dagar i 
veckan, Birgitta kör själv två till tre gånger i veckan. Bokbussen har kört till förskolorna i 
kommunen i tre- fyra år. Detta började man med eftersom det är svårt för förskolorna att gå till 
biblioteket då de har så stora grupper och avståndet till biblioteket är långt. Det är samma buss 
som kör alla turer så man har ingen särskild buss med barnböcker men bussen har en särskild 
barnavdelning. Totalt rymmer bussen 3500 titlar. På bussen tar Birgitta med böcker som 
passar in på de teman som de arbetar med på de olika förskolorna. Pedagogerna brukar ringa 
till biblioteket och tala om vad de har för tema eller så säger de det till Birgitta när hon är ute 
med bussen så att hon nästa gång kan ta med böcker som passar. 
 
Birgitta har som hon säger efter hand lärt sig vad som funkar så hon brukar plocka ihop 
böcker och ställa i backar på golvet i bussen. Böckerna hon väljer ska inte ha för mycket text 
för då orkar inte barnen lyssna och pedagogerna har inte tid att läsa så mycket text för barnen. 
Hon väljer också många välkända böcker som t.ex. Alfons eller Emilia.  
 
Birgitta tycker inte att efterfrågan på litteratur på andra språk har ökat och hon tar bara med 
det när någon bett om det. Det är särskilt en förskola som brukar fråga efter detta (den 
förskolan vi skriver om i denna uppsats).  
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På varje förskola stannar bussen cirka 20-30 minuter men Birgitta har börjat köra lite tidigare 
så att barnen ska få mer tid. Det är spännande och populärt bland barnen att gå in i bussen så 
de brukar skifta barn från varje gång. På förskoleturerna får även föräldrarna besöka bussen 
men det är det nästan aldrig någon som gör då de enligt Birgitta oftast jobbar då.  
 
Birgitta anser att kunskaper om språkutveckling är viktigt i bibliotekarieyrket. Det är viktigt 
att man får barnen att läsa och att de skapar ett intresse som håller i sig. Hon anser att det är 
viktigt att börja när barnen är små. För att hänga med i barnlitteraturen så läser hon själv 
mycket böcker och testläser dem hemma för sina egna barn. Detta gör hon då hon vill veta 
vad böckerna hon lånar ut handlar om. Just nu ökar efterfrågan på faktaböcker för barn 
mycket och t.ex. Mulle Meck är mycket populärt.  
 
Birgitta berättar att kommunen har en femårsplan för bokbussen. Bokbussen är prioriterad då 
kommunen är en vidsträckt glesbygd och alla har samma rätt till böcker. Bibliotekets egna 
handlingsplan är ännu inte färdig, men de håller på att jobba med den. Men det Birgitta själv 
tänker mest på och tycker är allra viktigast är att ge bra service. 
 

5.2.4 Bibliotekarie Bibbi 
 
Bibbi arbetar som bibliotekschef och gick ut från BHS i slutet på 1980- talet. Hon har 
erfarenheter från olika biblioteksjobb och har bland annat jobbat som barnbibliotekarie. 
 
Bibbi är väl informerad om samarbetet mellan biblioteket och förskolorna och har en bra 
överblick men hon är inte själv involverad i det praktiska arbetet. Bibbi menar att det 
samarbete biblioteket har med förskolan just för tillfället består av att biblioteket kan plocka 
ihop böcker till förskolor efter önskemål, att bokbussen kör ut till alla förskolor en gång i 
månaden, att bibliotekarier är med på föräldramöten och att bibliotekarien Bea har 
sagostunder för barn med bosniska som hemspråk på en förskola. 
 
Bibbi själv har inte märkt att andelen invandrarbarn har ökat de senaste åren eftersom hon inte 
själv möter dem men hon säger att det andra på biblioteket har märkt av det. Hon tycker dock 
inte att kraven på kunskaperna hos bibliotekarierna har ändrats på grund av detta. Det 
viktigaste är att man tänker över vad man har för bestånd och att det svarar mot efterfrågan.  
 
Bibbi menar att en viktig uppgift bibliotekarierna har är att veta vilka låntagargrupper som 
finns och att köpa och låna in böcker som tilltalar dem. Hon betonar att det inte finns 
tillräckligt med ekonomiska resurser för att kunna köpa in alla böcker som biblioteket 
behöver, utan att mycket lånas från andra bibliotek. Biblioteket får även böcker från 
Kulturrådet.  
 
När Bibbi talar om samarbetet påpekar hon att förskolan ofta är dåligt insatt i samarbetet och 
vad de förväntas göra men också i vad biblioteket har att erbjuda. Hon påpekar också att det 
främst är de från högre instans, t ex rektorer och skolchef som skulle behöva bli bättre insatta. 
När det nu kommit ett tillägg i bibliotekslagen som särskilt trycker på samarbete hoppas Bibbi 
på en kommunal handlingsplan med tydliga direktiv om samarbetet och vad skolan ska 
ansvara för och vad biblioteket ska ansvara för. Hon hoppas att det hela ska skapa bättre 
förutsättningar för mer samarbete och fler träffar med förskolan. Hon ser positivt på 
samarbete då det även är utvecklande för personalen. 
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Under intervjun får Bibbi en idé som handlar om ett djupare samarbete där biblioteket kunde 
bli mer insatt i de teman som förskolan arbetar med. Hon tror att det skulle kunna medföra att 
biblioteket kunde hjälpa till och skapa ett meningsfullt utbyte med förskolan, inte bara med 
böcker, utan även aktiviteter av olika slag. Bibbi funderar också vidare på om det skulle 
underlätta utvärdering av samarbete om detta fördes i projektform. Som det är nu finns det 
inte några regelbundna utvärderingar utan det sker i spontana reaktioner.  
 
När vi talar om litteratur nämner Bibbi att pedagogerna sällan önskar särskilda böcker. Skulle 
de ändock komma med önskemål lyssnar vi på dessa och försöker tillgodose dem. När det 
gäller böcker på annat modersmål än svenska är det främst föräldrar som kommer till 
biblioteket med önskemål. Hon anser att det har ökat och är betydligt vanligare med 
tvåspråkiga föräldrar nu än det har varit tidigare. Finns det inte böcker som passar så 
fjärrlånar de från länsbiblioteket eller från internationella biblioteket i Stockholm. Annars har 
biblioteket samma kriterier för barnlitteratur som för övrig litteratur. De vill ha god kvalitet 
och som Bibbi utrycker det inget skräp. Text och bild ska hänga samman och det ska inte vara 
för svårt för målgruppen. 
 
Att som bibliotekarie ha kunskaper i språkutveckling tycker Bibbi är viktigt och hon tror att 
det kommer bli ännu viktigare med tiden. Hon själv tycker inte hon har tillräckligt med 
kunskaper om detta då man aldrig kan ha för mycket. Biblioteket har även samarbete med 
Talteamet som har specialkompetens om språkutveckling men inget om böcker eller andra 
medier. Dessa kunskaper har bibliotekspersonalen och därför är det viktigt med ett samarbete 
då de kompletterar varandra väl.  
 
Bibbi tror att högläsning är viktigt för barns språkutveckling på olika sätt. Barnen lär sig att 
sitta still och koncentrera sig och att lyssna och använda sin fantasi. Det ger gemenskap och 
närhet. Det ger också en möjlighet att diskutera och fråga om det man läser. På frågan om det 
är viktigt att ha högläsning för invandrarbarn på deras hemspråk svarar Bibbi att det är det på 
ett sätt men viktigast tycker hon det är att de lär sig svenska. Svenskan är det viktigaste 
språket för att komma in i samhället, om de inte kan det kommer de att få det svårt säger hon.  
 

5.2.5 Pedagog Pia 
 
Pia har en barnskötarutbildning och har jobbat på förskolan i cirka 18 år. På hennes avdelning 
finns nitton barn men för tillfället inga barn med annat hemspråk, något som Pia saknar då 
hon är van vid det. På hela förskolan är det dock fler barn med annat hemspråk än vad det är 
på andra förskolor i kommunen.  
 
Samarbetet med biblioteket tycker Pia fungerar bra. Att Bea från biblioteket kommer och 
läser för barnen är mycket uppskattat. En bibliotekarie brukar också vara med på 
föräldramöten och prata om böcker. Det enda hon saknar och vill ha tips om är ny bra 
barnlitteratur. Pia säger att det är svårt för pedagogerna att hänga med, har man inga egna 
barn i förskoleåldern vet man inte vad som gäller och är populärt bland barnen för tillfället. 
Men bibliotekarierna är alltid hjälpsamma och om man ber dem om hjälp så ställer de upp. Nu 
när Bea kommer hit ibland kan hon också se vad som behövs. 
 



 46 

Att det är så stora barngrupper gör att biblioteksbesöken har minskat betydligt enligt Pia. Men 
nu kommer bokbussen till förskolan en gång i månaden. Det är mycket populärt bland barnen 
och förskolan har gjort en turlista så barnen får turas om att gå in i bussen.  
 
Pia säger att det är mycket viktigt med kunskaper om språkutveckling för pedagoger. Man kan 
aldrig få för mycket av sådana kunskaper men det är oftast pengar som styr om man får någon 
fortbildning, kurs eller liknande. 
 
För att stimulera barns språkutveckling anser Pia att man ska läsa för dem och uppmuntra dem 
att läsa hemma. På förskolan försöker de också att anpassa de olika språkstimulerande 
aktiviteterna efter barnens enskilda förmågor och delar upp dem i lite olika grupper. Pia anser 
att första- och andra- språket är lika viktiga och vad man särskilt ska tänka på när man jobbar 
med barn som har annat hemspråk är att de behöver mycket tid.  
 
Barnen får ofta vara med själva och välja böcker till sagostunderna. Ibland har de också med 
sig böcker hemifrån. På förskolan har de sagostunder varje dag och ibland använder de sig av 
flanosagor eller det de kallar för språkpåsar med t.ex. bilder på figurerna från sagan. Detta gör 
de för att barnen ska få möjlighet att förstå och tillgodogöra sig sagan och språket på olika 
sätt.  
 
På förskolan jobbar man med olika teman, varje avdelning har olika teman men hela förskolan 
har språkutveckling som ett övergripande huvudtema. Dessa olika teman försöker 
pedagogerna knyta ihop med litteratur, rim och ramsor och sånger.  
 

5.2.6 Pedagog Petra 
 
Petra arbetar som specialpedagog och finns för att ge extra stöd för barn som har särskilda 
behov. Hon finns till både för föräldrar och barn och hon arbetar även med att utveckla och 
utreda verksamheten på förskolan. 
 
Petra nämner att det nu finns många olika språk på förskolan och att detta ställer nya krav på 
verksamheten. Barnen kommer från olika länder och det är inte heller samma länder som det 
brukade vara för några år sedan. Ett problem som hon talar om är att det blir svårt att anpassa 
verksamheten till nya språk och många olika språk på en och samma gång. Hon menar att det 
är viktigt att förstå de olika kulturer som barnen och deras föräldrar har som bakgrund. Hon 
tycker det är viktigt att barnen får lära sig sitt hemspråk bra för att kunna bearbeta och 
uttrycka känslor. Petra betonar vikten av att förskolan arbetar för att barnen ska få lära om 
varandras kulturer genom de aktiviteter som hålls.  
 
Att det är stora barngrupper anser hon inte vara något problem när det gäller just 
språkutveckling men att det kräver strukturerat arbete. Hon menar att det har större betydelse 
hur man jobbar än hur många barn det är på förskolan. Det är exempelvis viktigt att kunna 
sitta i mindre grupper och göra aktiviteter så att varje barn får stimulans.  
 
När det gäller högläsning poängterar hon att det ska vara förberedd högläsning, dvs. att 
pedagogen använder sig av bilder och diskuterar boken tillsammans med barnen. 
 
Petra tycker att det finns både positivt och negativt att säga om att bokbussen kommer till 
förskolan. Nackdelen är att det kan hämma biblioteksbesöken vilket inte är bra då hon anser 
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att det tillhör allmänbildningen att veta hur ett bibliotek ser ut och fungerar. Något som hon 
också tror inverkar negativt på antal biblioteksbesök är att det inte finns tillräckligt med 
personal till antalet barn och det då blir svårt att organisera biblioteksbesöken så att alla barn 
får följa med. 
 
Gällande samarbetet med biblioteket berättar hon liksom de andra informanterna att det består 
av att bibliotekarierna hjälper till att hitta böcker till pedagogerna och barnen, att bokbussen 
kommer till förskolan och att en bibliotekarie kommer till förskolan och har sagostund för de 
barn som har bosniska som hemspråk. Petra nämner att hon tycker att pedagogerna är lite 
dåligt engagerade i att önska böcker på biblioteket, hon tror att de skulle kunna påverka både 
bibliotekariernas lån av böcker från andra bibliotek och inköp av böcker om de bara önskade 
mer. Petra tycker överlag att det hänger mycket på pedagogerna om samarbetet är bra. Hon 
menar att det är viktigt att skola och förskola tar sitt ansvar för sina delar i samarbetet. Hon 
tycker också att kommunen skulle kunna göra mer för att det ska finnas modersmålslärare i 
alla språk. Som det är nu får förskolan bara hjälp av Bea från biblioteket och då är det bara 
barnen som har bosniska som hemspråk som får språkstimulans.  
 
Viktigt att tänka på särskilt för barnen med annat hemspråk än svenska tycker Petra är att man 
börjar med språkstimulans vid tidig ålder. Hon tycker det är viktigt att föräldrarna förstår att 
modersmålet spelar en stor roll för språkutvecklingen. Grunden till språkutveckling ligger i 
modersmålet då det är genom det som barnet bäst kan uttrycka sina känslor. Många av 
föräldrarna till barnen med annat hemspråk pratar svenska hemma och då får barnen inte 
någon övning i sitt modersmål. Pedagogernas kontakt med föräldrarna är något som Petra 
påpekar särskilt mycket och som hon anser måste bli bättre, särskilt för att förstå deras kultur 
och bakgrund. Hon önskar att detta var något som kunde vara med i samarbetet och att hon då 
skulle kunna gå hem till föräldrarna och prata med dem om hur viktigt hemspråket är.  
 
I förskolans handlingsplan finns det mycket som handlar om modersmål och samarbete kring 
detta berättar Petra. Hon tycker att den kommunala handlingsplanen som finns borde 
utvecklas på områdena modersmål och samarbete. 
 
Om förskolans arbete kring teman säger Petra att hon skulle vilja att de tog upp mer om andra 
kulturer och särskilt då de kulturer som barnen med annat hemspråk har som bakgrund. När 
hon pratar om litteratur tycker hon att klassiska böcker som Alfons Åberg och böcker skrivna 
av Astrid Lindgren är bra. Hon poängterar att de vanliga standardböckerna är perfekta både i 
undervisningssyfte liksom att läsa.  
 
I ett vidare samarbete vill Petra se att förskolan fortsätter bjuda in biblioteket till 
föräldramöten. Hon önskar också att pedagogerna kunde få mer information av 
bibliotekarierna om ny litteratur, särskilt barnlitteratur och litteratur om andra kulturer. Petra 
skulle också vilja att bibliotekarierna kunde ge mer information till föräldrarna om vad 
biblioteket har att erbjuda. 
 
Petra tycker sammanfattningsvis att det är viktigt att tänka på att inte bara träna in ett språk 
utan att kommunicera med varandra. Det är viktigt att både läsa och jobba med bilder. Finns 
det inte böcker på ett språk är det viktigt att istället berätta sagor. 
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5.2.7 Pedagog Pamela 
 
Pamela har barnskötarutbildning och förskolelärarutbildning. Hon har också läst en kurs i 
språklig medvetenhet och gått en handledarutbildning. Hon har cirka 25 års erfarenhet av 
förskoleläraryrket. 
 
På Pamelas avdelning finns 22 barn varav 8 är barn med annat hemspråk. Pamela säger att 
språket blir lidande då hon anser att det är för lite personal på förskolan. Varje barn får då för 
lite tid för samtal och hon menar att språk är tid för samtal. Särkilt drabbade menar hon att 
barnen med annat hemspråk än svenska blir och att det är förödande för språket. Hon menar 
att alla aktiviteter påverkas mer av hur stort antalet barn är i förhållande till antalet personal 
än att det finns barn med annat hemspråk. 
 
När vi talar om handlingsplan berättar Pamela att de på förskolan har en handlingsplan som 
tar upp både samarbete och språkutveckling. 
 
Hon menar att biblioteksbesöken liksom alla aktiviteter på förskolan blir lidande på grund av 
för lite personal och för stora barngrupper. Pamela tycker att det är viktigt att alla barnen på 
förskolan någon gång per termin ska få följa med till biblioteket. Då det är för lite personal så 
har de begränsat sig till att alla femåringar ska ha fått följa med till biblioteket minst två 
gånger per år. Alla barnen får dock möjlighet att följa med och välja böcker på bokbussen när 
den besöker förskolan. Hon berättar att det brukar vara 3-4 barn som går in samtidigt och att 
detta går efter ett rullande schema. Hon säger att barnen tycker att det är kul att kunna vara 
med och påverka bokvalet själva. Pamela har bara positiva saker att säga om 
bokbusschauffören som är trevlig och brukar skoja mycket med barnen. Pedagogerna kan 
önska böcker efter det tema som de arbetar med för tillfället och då tas dessa med när den 
kommer till förskolan. 
 
Pamela berättar att pedagogerna kan ringa till biblioteket och önska böcker men att hon skulle 
vilja ha mer information om ny barnlitteratur. Hon önskar att bibliotekarierna kunde 
informera dem om detta, kanske genom en folder. Pamela tycker att det är svårt att veta vilka 
böcker som ska köpas in till förskolan. Hon menar att det är lättare att hänga med när man 
själv har små barn då är man mer insatt. Hon försöker titta på barnprogram som sänds på tv 
och som kan påverka vad barnen pratar om och vilka figurer som är populära. På förskolan får 
de lite information om ny barnlitteratur genom förskoletidningen men hon tycker inte att det 
är tillräckligt. 
 
Hon säger att hon inte har försökt påverka vad som köps in till biblioteket men när hon ringer 
till biblioteket och önskar böcker på andra hemspråk brukar bibliotekarierna låna hem dem 
vilket hon tycker är bra. 
 
När Pamela berättar om förskolans besök på biblioteket säger hon att hon inte uppfattat det 
som att bibliotekarierna verkar försöka påverka vilka böcker barnen väljer där. Hon själv 
brukar styra dem mot barnavdelningen. Pamela tycker att faktaböcker är bra och att det finns 
många bra faktaböcker för barn t ex Mulle Meck. 
 
Pamela säger att de arbetar med teman på förskolan och att de ofta utgår från barnens 
intressen när de väljer tema. De brukar fråga barnen vad de skulle vilja jobba med. Hon 
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berättar att de brukar läsa böcker med anknytning till temat och att de t ex förra terminen hade 
Byggare Bob som tema och då läste de böckerna men att de vid den tidpunkten inte fanns att 
låna på biblioteket. Pamela förklarar att de också knyter samman lekar, spel, tv och andra 
aktiviteter inom temat. 
 
Pamela berättar att de när de väljer litteratur tänker på att böckerna inte ska vara för svåra för 
åldersgruppen. Att böckerna kan vara för svåra för barnen är särskilt problematiskt när det 
gäller barnen med annat hemspråk. Pamela ger exemplet att om man väljer en kapitelbok 
avsedd för femåringar till ett barn med annat hemspråk så kan den vara för svår men om man 
istället väljer en bok för yngre barn så blir innehållet för barnsligt. Hon tycker ibland att 
böckerna tar upp konstiga saker och att språket är ovårdat med svo rdomar. Därför brukar hon 
kolla igenom dem innan hon läser dem för barnen. 
 
Hon berättar att de ibland väljer böckerna efter det tema det jobbar med eller när det hänt 
något speciellt. Pamela ger som exempel att de när fisken som de hade på förskolan hade dött 
läste en bok om döden och att de ibland läser böcker med anknytning till katastrofer som när 
Tsunamin hade varit. Hon förklarar att de också väljer böcker som tar upp andra kulturer men 
att de då bara tar upp det på ett väldigt ytligt sätt, då barnen fortfarande är så små. 
 
Pamela säger att vid sagostunderna som bibliotekarie Bea håller med barnen på annat 
hemspråk så är endast de barnen som kan bosniska som är med. Hon tror inte att de andra 
barnen kan lära sig något på att vara med då. 
 
Hon berättar dock om en annan aktivitet, språklekar, som alla barn får möjlighet att vara med 
på. De kan dela upp barnen med svenska som hemspråk och barnen med annat hemspråk men 
alla får delta i språklekar. Vid dessa tillfällen kan pedagogen ta upp ett visst ämne, t ex hygien 
och då visa tvål, tandborste och andra hygienartiklar som de sedan kan diskutera kring. Hon 
berättar att de också leker klapplekar och läser som hon säger ramsor och tramsor under 
språkleken. 
 
Pamela anser att det är otroligt viktigt med kunskaper om språkutveckling i hennes jobb. Hon 
poängterar att hela förskolans verksamhet grundar sig på språk och att språk är deras 
övergripande tema som de alltid arbetar med. 
 
För att öka sina kunskaper om språkutveckling har alla pedagogerna fått gå en 5-poängskurs 
inom ämnet men för övrigt så har de inte fått någon fortbildning. Pamela säger att de i så fall 
måste söka detta själva. 
 
Hon berättar att pedagogerna ofta väver samman olika aktiviteter och använder sig av både 
högläsning, rim och ramsor, klapplekar och sånger för att barnen ska lära sig språk. Hon 
menar också att alla barnen måste få stimulans efter sin egen förmåga, man ska tänka på att 
inte bara hjälpa de som har svårigheter utan även de som är duktiga och har lätt för att lära ska 
få tillräcklig stimulans. Pamela poängterar vikten av att tänka på att alla har olika behov och 
lär sig på olika sätt. Det är också viktigt att leka sig till kunskaperna för att det hela tiden ska 
kännas kul att lära sig, Pamela menar att det annars kan förstöra mer än göra nytta. Hon säger 
att det är genom leken som barnen lär sig mest. För att barnen ska få den stimulans de behöver 
förklarar Pamela att de också har en logoped som kommer till förskolan och jobbar med 
barnen.  
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När det gäller barnen med annat hemspråk tycker Pamela att det är viktigt att inte bara själv 
peka på saker och be barnet säga vad det är utan att också be barnet själv peka ut olika saker. 
 
Pamela tycker att högläsning är viktigt av en rad olika anledningar. Genom högläsning anser 
hon att man kan ha trevligt tillsammans och att barnen när de undrar något kan avbryta och 
fråga. Pamela menar att barnen kan lära sig mycket i en dialog kring boken och att hon som 
pedagog kan fråga barnen saker under tiden som hon läser. Hon tycker att högläsning är en 
tradition att värna om, särkilt i kontrast till tv och dator. 
 
När Pamela talar om modersmålets betydelse säger hon att hon helt klart tycker att 
modersmålet är viktigast då det är genom det som barnet kan uttrycka tankar och känslor.  
Angående modersmålsträning så berättar Pamela att föräldrarna kan önska det men att alla 
föräldrar inte vill att barnet ska ha det utan bara vill att barnet ska lära sig svenska. Detta 
tycker hon är synd eftersom det är viktigt att börja med språket vid tidig ålder och man inte 
kan gå emot föräldrarnas önskan.  
 
Hon önskar att pedagoger och bibliotekarier kunde träffas utan barnen och planera mer 
tillsammans. Pamela uttrycker en önskan om att det skulle vara positivt om bibliotekarierna 
kom till förskolan och läste på svenska för barnen. En annan idé hon har är att i ett ännu 
närmre samarbete tillsammans med Bea skulle kunna bestämma vilka böcker som ska läsas. 
Detta för att barnen med annat hemspråk ska få höra samma bok på både svenska och 
bosniska vilket skulle kunna underlätta när man arbetar med teman. Detta tror hon skulle 
hjälpa barnen med annat hemspråk för att de då lättare skulle kunna se en helhet, vilket nu 
ibland upplevs som ett problem. 
 
Pamela vill också i högre grad lära ut om andra kulturer genom mat, aktiviteter och de 
leksaker som de har på förskolan. Som exempel beskriver hon dockor som har olika hudfärg 
och kläder för att spegla olika folkslag. Hon vill också få med föräldrarna mer i samarbetet t 
ex. genom att Bea har modersmålsundervisning på biblioteket och att föräldrarna då kunde 
följa med på det. Pamela skulle också vilja att föräldrarna kom med när bokbussen kommer 
till förskolan. Som det ser ut nu så är föräldrarna med i aktiviteter genom det Pamela kallar 
bokprat. Hon berättar att bokprat går till så att barnet får ta med sig en s.k. bokpåse hem. 
Barnet får välja en bok hemma som han eller hon tycker extra mycket om och ta med i 
bokpåsen. Boken läser de sedan på förskolan på det som kallas bokprat och då gör man det 
lite mysigt med stenar och tända ljus. 
 



 51 

6 Analys och diskussion 
 
I analysen kopplar vi samman våra intervjuresultat med teori och den litteratur vi läst. Vi har 
analyserat efter teman som vi även använt oss av under intervjuerna och som uppkommit 
under arbetets gång. Det finns en tanke med den ordningsföljd vi valt. Det första temat 
styrdokument tycker vi är grundläggande för bibliotekets och förskolans verksamheter. Efter 
detta kommer samarbete mellan yrkesgrupper då vi ser samarbetet som en grund för vår 
studie. Följande teman litteratur och sagostund och högläsning är verktyg och aktiviteter som 
används för att leda fram till språkutveckling som är vårt sista tema. 
 
Som vi skrivit tidigare så har vi gett bibliotekarierna fiktiva namn som börjar på B och 
pedagoger fiktiva namn som börjar på P. 
 

6.1 Styrdokument 
 
Alla bibliotekarier och pedagoger var väl medvetna om de styrdokument (bibliotekslagen och 
läroplanen) som reglerade respektive verksamhet men de verkade inte ha någon stor del i 
arbetet. Självklart ligger styrdokumenten som grund för de vä rderingar och målsättningar som 
de arbetar med i verksamheten men vi upplever att varken bibliotekarierna eller pedagogerna 
arbetar med dem på ett medvetet aktivt sätt.  
 
Däremot hade förskolan en egen handlingsplan som enligt Pamela tar upp både samarbete och 
språkutveckling. Handlingsplanen utgår från de riktlinjer och mål som finns i läroplanen. 
Petra menar att handlingsplanen tar upp modersmål och samarbete om detta men påpekar 
också att kommunens handlingsplan borde utvecklas på dessa områden. De kände också till 
de stödmaterial som myndigheten för skolutveckling har gett ut och Komma till tals - 
flerspråkiga barn i förskolan110 var det många av pedagogerna som hade läst och använt sig 
av.  
 
På biblioteket nämner Barbro att de har en gammal handlingsplan men att de just nu håller på 
att jobba med målstyrning som sedan ska mynna ut i en ny handlingsplan. Bibbi tar upp att 
det nya tillägget i bibliotekslagen gör att en ny kommunal handlingsplan måste arbetas fram 
och hon hoppas att det i den ska finnas tydliga direktiv för samarbete. Vi tror att hon syftar på 
de kommentarer som Kulturrådet gett angående tillägget, där de pekat ut viktiga områden där 
de anser att ett ökat samarbete kan ge viktiga kulturpolitiska effekter. Ett område de har pekat 
ut är barns tillgång till litteratur, där bibliotek tillsammans med skola och förskola är viktiga 
för barns språkutveckling och läsande.111 
 
Trots att vi upplever att pedagogerna och bibliotekarierna inte på ett medvetet aktivt sätt 
jobbar mot styrdokumenten anser vi ändå att de på de flesta punkter uppfyller de riktlinjer och 
målsättningar som finns. En stor brist är dock att det inte finns modersmålslärare för alla barn 
som har annat modersmål. I läroplanen står det att ”Förskolan skall bidra till att barn med 
annat modersmål än svenska får möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt 
modersmål”. 112 Som det är nu är det endast de barn med bosniska som hemspråk som genom 
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Bea från biblioteket får sagostunder och liknande på sitt modersmål. För övriga barn försöker 
pedagogerna ge stöd så gott de kan men då de inte har några kunskaper i barnens modersmål 
är det mycket svårt. Detta verkar vara ett vanligt problem i svenska förskolor då endast var 
fjärde kommun erbjuder modersmålsstöd.113 
 
Många uttrycker en vilja att förbättra och utveckla verksamheten men att bristen på resurser 
och då främst ekonomiska resurser utgör ett problem och hinder för detta. Många gånger 
verkar anledningen till att de vill utveckla vissa saker inte heller vara på grund av att det står 
som mål i styrdokumenten utan främst för att de själva brinner för det och anser det vara 
viktigt.  
 
Vi fick inte möjlighet att själva läsa i bibliotekets och förskolans egna handlingsplaner då de 
inte hade dem tillgängliga utan vi har utgått från den information vi fått från intervjuerna. 
 

6.2 Samarbete mellan yrkesgrupper 
 
Genom intervjuerna har det framkommit att synen på samarbetet mellan biblioteket och 
förskolan i stort är positivt och att de flesta av bibliotekarierna och pedagogerna tycker att det 
fungerar bra. I synnerhet är de nöjda med samarbetet kring bokbussen och Beas sagostunder 
på förskolan.  
 
Trots övergripande positiva kommentarer om samarbetet så uppkommer även några negativa 
aspekter på det. Bibbi nämner att hon tycker att förskolan ofta är dåligt insatt i samarbetet. 
Hon tycker inte att de vet vad som förväntas av dem och inte heller vad biblioteket har att 
erbjuda dem. Hon välkomnar det nya tillägget i bibliotekslagen114 och hon hoppas på ett ännu 
mer utvecklat samarbete där biblioteket har fler träffar med förskolan. I Limbergs bok 
bekräftas det som Bibbi tycker är negativt. Limberg menar att några problem ständigt 
återkommer när det handlar om samarbete såsom svårigheter att få till stånd ett utvecklat 
samarbete mellan bibliotekarier och pedagoger och att det råder en bristande förståelse hos 
pedagoger och skolledning vad det är biblioteket har att erbjuda.115 
 
Bea önskar ett mer utvecklat samarbete kring hennes sagostunder. Hon skulle vilja har fler 
sagostundsgrupper, ha det för äldre barn och även åka ut till fler förskolor.  
 
Även Pamela önskar framtida samarbete kring läsning av litteratur. Hon menar att 
pedagogerna skulle kunna samarbeta mer med Bea och tillsammans med henne bestämma 
vilken bok hon ska läsa på bosniska så att pedagogerna sedan kan läsa den på svenska för alla 
barnen. Genom att göra detta skulle det bli enklare att arbeta med teman och få barnen med 
annat hemspråk att förstå innebörden av temat, vilket idag kan vara ett problem. Hon önskar 
också att bibliotekarier och pedagoger skulle kunna träffas och planera mer tillsammans. 
 
Vi ser alltså att både pedagoger och bibliotekarier uttrycker önskemål om ett utökat 
samarbete. Vi tror att ett fördjupat samarbete skulle kunna skapa bättre förutsättningar för 
bibliotekarierna och pedagogerna så att de kan dra nytta av varandras yrkeskompetenser. Det 
finns vissa kompetenser som bibliotekarieyrket förväntas inneha liksom att pedagogyrket 
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förväntas inneha andra kompetenser, istället för att försöka överta dessa kompetenser skulle 
bibliotekarierna och pedagogerna kunna komplettera varandra med sina respektive 
kompetenser i ett samarbete.116  
 
Folkesson menar att utbildningen utgör en stor del av yrkeskulturen men att det även finns 
annat som bidrar till utformningen av den. Yrkeskulturen påverkas av tidigare generationer av 
utövare av yrket. Det kan handla om yrkeskulturella handlingar och tankesätt- så här brukar 
lärare respektive bibliotekarier göra och tänka. Vi menar att bibliotekarier och pedagoger i ett 
samarbete både kan dra nytta av varandras yrkeskulturer men också genom nya arbetssätt 
kunna ändra vissa mindre positiva ärvda tanke- och handlingssätt. Genom en dialog mellan 
bibliotekarier och pedagoger tror vi att nya intressanta tankegångar kring hur de ska arbeta 
kan ta form. Folkesson skriver också att yrkeskulturer påverkas av olika regleringar såsom 
myndigheters bestämmelser, fackliga regler och avtal och arbetsgivares krav. Man kan enligt 
Folkesson även diskutera utifrån begreppet yrkesidentitet som handlar om individens egen 
påverkan och tolkning av yrket och yrkeskulturen. Det är individens självuppfattning som kan 
ingå i en viss social gruppering och innefattar då de värderingar och betydelser som denna 
tillhörighet har.117 Även när det gäller bibliotekariernas och pedagogernas yrkesidentitet tror 
vi att ett samarbete skulle kunna skapa tillfällen att dra nytta av och även påverka varandras 
tanke- och handlingssätt på ett positivt sätt. 
 
Bibliotekarier och lärare är präglade av respektive professions yrkestraditioner och 
erfarenheter. När dessa två professioner samarbetar menar Folkesson att två olika 
yrkeskulturer möts118. Det är detta som sker när bibliotekarierna och pedagogerna i denna 
studie samarbetar. Bibliotekarierna har genom sin utbildning bland annat fått kunskaper om 
litteratur, om hur information kan organiseras och göras tillgänglig och hjälpa människor att 
finna rätt information. Lärare har genom sin utbildning fått lära sig olika metoder för att 
förmedla kunskap till barnen. De har studerat olika skolämnen och även barn- och 
ungdomspsykologi.119 Att bibliotekarierna och pedagogerna bär på olika kunskaper är något 
som är tydligt i vår studie. Vi kan särkilt se att pedagogerna önskar hjälp av bibliotekarierna 
då de inte anser sig ha tillräckliga kunskaper om ny barnlitteratur. 
 
Även om bibliotekarierna har vissa kompetenser inom yrkesgruppen och pedagogerna andra 
kompetenser inom sin yrkesgrupp så har vi också i vår studie dragit slutsatsen att varje enskild 
person bär på särskilda kompetenser. De pedagoger vi har intervjuat har olika 
utbildningsnivåer, barnskötare, förskollärare och specialpedagog. Bland bibliotekarierna är 
det också stora skillnader. De har skiftande utbildning då två stycken har 
bibliotekarieutbildning varav en har utländsk bibliotekarieutbildning. De andra har ingen 
bibliotekarieutbildning men en av dem har över trettio års erfarenhet av yrket och är mycket 
uppskattad för sina goda kunskaper. Vi tror att detta kan ha betydelse för vad de enskilda 
individerna kan bidra med i ett samarbete. De som har utbildning kanske har vissa kunskaper 
men de som inte har utbildning har kanske andra kunskaper eller erfarenheter att tillföra 
istället. 
 
Yrkeskulturerna påverkas också av myndigheters bestämmelser, fackliga regler, avtal och 
arbetsgivarnas krav. 120 Folkesson menar att det också är viktigt att ta hänsyn till 
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yrkesidentiteten, hur den enskilda individen påverkar och tolkar sitt eget yrke och 
yrkeskulturen. Vissa värderingar som individen har om sitt yrke beror på hur yrkeskulturen 
ser ut och då delvis fått genom den utbildning som den har.121 Genom att föra en dialog kring 
vad som präglar de olika yrkena kan man se vad som skulle kunna utgöra möjligheter och 
svårigheter i ett samarbete mellan dem och då faktiskt kunna dra nytta av de skillnader som 
finns.122  
 
Rydsjö skriver i sitt paper att biblioteket brukar fungera som en mediedepå och att det främst 
är barnlitteratur som då är mediet.123 I vårt intervjumaterial kan vi tydligt se att 
bibliotekarierna står för bokförsörjning till förskolan, något som även framkommit i flera av 
magisteruppsatserna och i Rydsjös analys av projektet LekaSpråkaLära.124 Bibliotekarierna 
står även för viss information på föräldramöten och sagostunderna på förskolan på annat 
hemspråk. Pedagogerna ansvarar för att sedan använda böckerna i olika aktiviteter på 
förskolan och informera biblioteket om vad de behöver för litteratur. De ansvarar också för att 
anordna föräldramöten som bibliotekarierna kommer och informerar på. 
 
Rydsjö drar slutsatsen att samarbete mellan bibliotek och förskola inte alltid verkar va ra helt 
ömsesidigt utan det vanliga är att biblioteket har en givande roll och förskolan mer har en 
mottagande roll.125 När vi funderar över det samarbete som nu finns mellan biblioteket och 
förskolan tycker vi att situationen ser likadan ut i vår studie, att bibliotekarierna ger och 
pedagogerna tar men vi tror också att det är svårt att göra det på ett annat sätt. Det är ju trots 
allt pedagogerna som främst kan arbeta aktivt med barnen och sedan genom en bra dialog 
med biblioteket kan föra vidare hur detta har fungerat med den litteratur som de lånat därifrån. 
Pedagogerna kan även ge feedback på hur sagostunden för barnen med bosniska som 
hemspråk har påverkat barnen och detta. Problemet som vi ser är att det nu inte förs någon 
djupare dialog där detta kan framföras och leda till utveckling. 
 
När Rydsjö undersöker vad bibliotekarierna fått för erfarenheter genom projektet 
LekaSpråkaLära säger de att de tydligare kunde se vilka kompetenser och resurser de själva 
stod för i samarbetet med förskolan, de menade också att både bibliotekarier och pedagoger 
blivit mer insatta i varandras verksamheter.126 Vi menar att bibliotekarierna och pedagogerna i 
vår studie inte har nått fram till en sådan dialog än och därmed kanske kan ha svårt att se vilka 
respektive kompetenser och resurser de kan erbjuda inom samarbetet. 
 
Pedagogerna och bibliotekarierna uttalar önskemål om djupare samarbete där biblioteket 
skulle kunna stå för fler aktiviteter och där ett vidare utbyte av kompetenserna skulle kunna 
ske. Bibbi talar exempelvis om ett mer utvecklat samarbete kring förskolans teman, där 
bibliotekarierna kunde bli mer insatta i temana och på ett ännu mer aktivt sätt ingå i aktiviteter 
kring dessa. 
 
I ett utökat samarbete skulle bibliotekarier och pedagoger kunna träffas mer och planera 
tillsammans för de aktiviteter som redan finns inom samarbetet men även för nya idéer som 
kan vara intressanta att jobba tillsammans med. Genom att föra ett djupare resonemang kring 
samarbetet tror vi också att det skulle bli lättare att bestämma gemensamma professionella 
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objekt, gemensamma mål som bibliotekarierna och pedagogerna kan arbeta med tillsammans 
för att uppnå.127 För att kunna formulera vad det gemensamma professionella objektet är, 
föreslår Carlgren och Marton att man bör problematisera det som tas som givet och att 
därigenom synliggöra de antaganden som finns. De menar att man bör klargöra både hur och 
vad som ska uppnås.128  
 
Genom att ha ett närmare samarbete tror vi även att både bibliotekarierna och pedagogerna 
skulle kunna resonera noggrannare kring lärandets objekt och då bättre se vad det är barnen 
ska kunna lära sig och utveckla genom de aktiviteter som förs inom samarbetet.129 Att de 
exempelvis är överens om att sträva mot samma mål. Som utvecklingspedagogiken menar 
handlar lärandets objekt om att barnet ska nå förståelse för olika saker, alltså kan man säga att 
själva förståelsen är ett objekt.130 Kulturen kan fungera som ett verktyg för barnet att kunna 
förstå olika objekt i omvärlden. 131 
 
Vi tror att det är möjligt att alla skulle bli än mer engagerade av att tänka på vad barnen kan 
utveckla och lära sig genom insatserna som görs när de planerar inför de olika aktiviteterna. 
Pedagogerna kanske också bättre kan se hur de ska rikta barnets uppmärksamhet mot dessa 
objekt genom att föra ett resonemang kring det. Som Pramling Samuelsson et al. nämner i sin 
bok menar Sommer att det är hur man ser på verksamheten och barnet som får betydelse för 
hur verksamheten sedan blir.132 Folkesson påpekar också hon att det är hur de inblandades 
antaganden och attityder om samarbetet ser ut som har avgörande betydelse för hur det 
kommer att genomföras.133  
 
Vi menar att det är viktigt att bibliotekarierna och pedagogerna diskuterar innehållet i 
samarbetet, hur det ska genomföras och vad för gemensamma professionella objekt de ska 
jobba mot för att samarbetet ska fungera och vilka objekt barnen ska lära sig och utveckla. 
Som samarbetet ser ut mellan dem idag verkar det som att en ännu bättre dialog mellan dem 
skulle behövas. Som Turborn skriver krävs det för att ett strukturerat samarbete ska fungera, 
resurser, samverkan på förvaltningsnivå och en utarbetad samverkansmodell med tydliga 
riktlinjer för hur samarbetet ska utformas.134 
 
Då samhället idag är mångkulturellt krävs det hela tiden nya kunskaper om nya kulturer och 
hur invandrare kan integreras i samhället på olika sätt. Vi tror att det är viktigt att 
bibliotekarierna och pedagogerna utbyter kunskaper om detta. Det är möjligt att de har olika 
synsätt på vilka möjligheter och svårigheter som finns i ett mångkulturellt samhälle och att de 
också bär på olika kunskaper gällande de förskolebarn som har annat hemspråk. Vi märker 
exempelvis att pedagogerna anser att modersmålet är det viktigaste språket då det är på 
modersmålet man uttrycker känslor. Bibliotekarierna tyckte däremot att första- och 
andraspråket är lika viktiga förutom Bibbi som anser att svenskan, alltså andraspråket är det 
viktigaste språket för att komma in i samhället. 
 
Pedagogerna möter barnen med annat hemspråk på ett närmare sätt än vad bibliotekarierna 
gör och de vet vilka språk som dominerar bland barnen. Biblioteket å sin sida har kunskaper 
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om vilken litteratur som kan köpas och lånas in för att tillgodose dessa förutsättningar. Vi 
tycker att det verkar vara en bra idé att som Barbro delta i en mångkulturell grupp där 
bibliotekarier diskuterar hur bokförsörjningen för invandrare ser ut och kan lösas. Detta anser 
vi är ett bra sätt för bibliotekarien att öka sin kompetens inom området. Kompetens som sedan 
kan användas vidare i samarbetet tillsammans med pedagogerna. 
 

6.3 Litteratur 
 
I intervjuerna framgår det att biblioteket satsat extra mycket på de små barnen i åldern 0-3 år 
och att de köpt in mycket litteratur till den åldersgruppen. När biblioteket plockar ihop 
litteratur till förskolan brukar de ofta göra det efter det tema som förskolan arbetar med vid 
tillfället. När Bea väljer böcker till sagostunden väljer även hon delvis efter det tema som 
förskolan arbetar med men hon tror även att hennes bosniska bakgrund påverkar valen då hon 
tänker på att lära barnen med bosniska som hemspråk om den bosniska kulturen.  
 
När det gäller litteratur på annat språk än svenska så berättar bibliotekarierna att de ofta lånar 
denna litteratur från länsbiblioteket, invandrarcentralen eller internationella biblioteket i 
Stockholm. Bibbi berättar att samma kriterier gäller som för andra böcker, de ska vara av god 
kvalitet och som hon uttrycker det ”inget skräp”. Hon menar att god kvalitet innebär att bild 
och text hänger samman och att boken inte får vara för svår för den tänkta målgruppen. Bea 
nämner att vissa reagerar negativt på språket i vissa böcker. Hon påpekar dock att alla 
bibliotekarier är med när de köper in böcker och kan ge omdömen och kritik innan inköpen 
görs. Bibbi menar att en viktig uppgift bibliotekarierna har är att veta vilka låntagargrupper 
biblioteket har och att låna och köpa in de böckerna som kan tilltala dem. De lånar hem 
litteratur på de språk som efterfrågas och vilket språk som prioriteras mest beror på vilka 
invandrargrupper som bor i kommunen, något som ändrats under åren.  
 
När bokbusschauffören Birgitta väljer vilka böcker hon ska ta med till förskolan tänker hon på 
att de inte ska innehålla för mycket text och att hon tar med böcker på annat hemspråk när 
förskolan önskar det. Hon väljer också gärna klassiker och böcker som hon vet att barnen 
brukar tycka om, såsom Alfons Åberg. Att välja klassiker är något som Simonsson menar är 
vanligt, särskilt bland pedagogerna som hon har intervjuat i sin studie. Att valet faller på 
klassiker och andra kända barnböcker kan enligt henne bero på att de bär på ett kulturarv och 
en kulturell gemenskap som den vuxne vill att barnet ska ta del av. 135 Calderon tar upp vikten 
av att välja litteratur med bredd, att det är lika viktigt att läsa klassiska sagor som finns på 
många olika språk som att läsa de sagor som är typiska för den svenska kulturen. I skolan tas 
det exempelvis för givet att barnen vet vilka Pippi Långstrump, Emil i Lönneberga, Madicken 
och Mumintrollen är.136 Detta kan ses som ett exempel på hur man väljer lärandets objekt, 
alltså vilket litteratur man tycker att barnen bör läsa. 
 
Även pedagogerna i vår studie tänker på valet av litteratur. De menar att böckerna inte ska 
vara för svåra för åldersgruppen, vilket är särskilt problematiskt när det gäller barnen med 
annat hemspråk. Pedagogerna väljer ofta böcker där text och bild hänger ihop men väljer 
svårighetsgrad på handlingen efter barnens förmåga. Svensson menar att det är viktigt att 
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tänka på att välja böcker som inte har så mycket bilder till de äldre förskolebarnen för att de 
ska få använda sin fantasi kring berättelsen. 137 
 
Pamela påpekar att en del böcker tar upp saker som hon i egenskap av pedagog reagerar 
negativt på och att vissa böcker innehåller ovårdat språk med mycket svordomar. Hon säger 
att hon därför brukar läsa igenom böckerna själv innan hon läser dem för barnen. Detta är 
något som Svensson tar upp i sin bok Språklekar, där hon skriver att det är viktigt att 
förbereda för att slippa oväntade problem när man läser för barnen, som att barnen blir rädda, 
eller att man själv inte tycker att ämnet är passande för barnen. 138 
 
Pia berättar att barnen själva brukar få vara med och välja böcker till sagostunderna. Detta är 
något som Svensson menar kan göra att barnet uppskattar läsningen ännu mer.139 Att barnet är 
aktivt i sitt eget lärande är något som man även i utvecklingspedagogiken menar är viktigt och 
utvecklande för barnet.140 Även Rydsjö menar att barnet ses som en kompetent medskapare i 
själva lärprocessen. 141 
 
Pamela berättar att när pedagogerna väljer böcker så blir det ofta efter det tema de arbetar 
med eller när det hänt något särskilt. De väljer också ofta böcker som tar upp andra kulturer 
för att på ett lätt sätt introducera barnen för dessa. Utvecklingspedagogiken pekar på vikten av 
förståelse för omvärlden och olika kulturella aspekter av den. Det är genom kulturen som vi 
kan förstå varför saker och ting i omvärlden ser ut och fungerar som de gör.142 Genom att lära 
sig om kulturen och språket blir vi mer delaktiga i den språkliga och kulturella 
gemenskapen. 143 Vi menar att detta är särskilt viktigt för barnen med annat hemspråk då de 
ska integreras både i den svenska kulturen och i sin bakgrundskultur och detta är även något 
vi märkt att pedagogerna arbetar mycket med.  
 
Simonsson skriver att uppfattningen inom förskolan är att bilderboken är ett utmärkt 
hjälpmedel för att lära barnen olika färdigheter. Böckerna kan användas för att stimulera 
barnets språkutveckling och fantasi. De kan även fungera som utgångspunkt för att hantera 
olika ämnen och frågor eller helt enkelt ge en stunds vila eller underhållning.144 
Simonsson menar att bilderboken används av pedagoger för att på flera sätt gynna barnens 
utveckling. Att boken har en självklar roll i förskolan och att den alltid har funnits med i 
verksamheten på ett naturligt sätt.145 Pedagogerna i Simonssons text menar att barnen genom 
boken ska lära sig saker och att läsning är en viktig kompetens i livet. Simonsson menar att 
pedagogerna använder böckerna för att lägga grunden till barnens kompetenser inom olika 
områden såsom språk, koncentration, fantasi, begreppsbildning, kommunikationsfärdigheter 
och litterära upplevelser. Böckerna låter även barnen möta verkliga händelser.146 Svensson 
skriver att böcker är det bästa hjälpmedlet för att ge barnen ett rikt språk och att barnen genom 
böckerna möter olika sätt att uttrycka sig. 147  
 

                                                 
137 Svensson 1995, s. 31. 
138 Svensson 1995, s. 29. 
139 Svensson 1995, s. 29. 
140 Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2003, passim. 
141 Rydsjö 2003, s. 4. 
142 Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2003, passim. 
143 Carlgren & Marton 2000, s. 128. 
144 Simonsson 2004, s. 15. 
145 Simonsson 2004, s. 45. 
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Intressant är att Barbro tycker att pedagogerna överlag har dålig kunskap om litteraturen och 
att det är där hon som bibliotekarie kan använda sin kompetens för att hjälpa dem att finna 
som hon säger ”rätt litteratur”. Att bibliotekarierna i sin yrkeskompetens förväntas vara 
litteraturkännare och inneha kunskaper om böcker medan pedagogerna ska stå för kunskaper 
om lärande är något som tas upp av Folkesson. 148 Folkesson menar att det är vik tigt att ta till 
vara de yrkeskompetenser som finns och istället för att pedagogerna ska skaffa sig samma 
kunskaper som bibliotekarierna, eller tvärtom, så kan de i ett samarbete istället använda sig av 
varandras kompetenser för att kunna arbeta mot gemensamma professionella objekt.149 När 
pedagogerna i vår studie önskar något menar Barbro att biblioteket alltid hjälper dem att hitta 
den litteraturen, till exempel att biblioteket fjärrlånar en bok från länsbiblioteket. När det 
gäller inköp av böcker så menar hon dock att biblioteket främst köper in litteratur till 
pedagogernas fortbildning. 
 
Petra tycker att pedagogerna är lite dåligt engagerade i att önska böcker av biblioteket, vilket 
hon tror är negativt. Hon menar att pedagogerna därigenom försitter chansen att påverka 
inköp och lån av böcker. 
 
Som motvikt till detta så påpekar både Pia och Pamela att de skulle vilja ha mer information 
om ny barnlitteratur och att de skulle vilja ha detta från biblioteket kanske i form av någon 
folder. Pamela menar att det är svårt att kontinuerligt hålla sig insatt i ny barnlitteratur, 
särskilt om man själv inte har små barn. Även Rydsjö påpekar att vissa förskolelärare 
efterfrågar att biblioteket ska arbeta på ett mer uppsökande sätt.150 
 
Här menar vi att det tydligt syns att en bättre dialog skulle kunna föras i samarbetet.  
Både Bibbi och Pamela önskar ett utökat samarbete så det finns goda intentioner från båda 
håll men vi tror att kommunikationen dem emellan då måste bli bättre. Som vi skrivit ovan 
tror vi att ett utökat samarbete skulle kunna skapa bättre förutsättningar för ett utbyte mellan 
bibliotekariernas och pedagogernas yrkeskompetenser. Vi tror också att problem som att 
pedagogerna tycker de har bristande information om ny litteratur skulle lösas om de talade om 
detta med bibliotekarierna och tillsammans kom fram till en bra lösning. 
 

6.4 Sagostund och högläsning 
 
Högläsning är något som lyfts fram av både pedagogerna och bibliotekarierna som en viktig 
del i språkutvecklingen. Barbro som brukar vara med på föräldramöten berättar att hon 
informerar föräldrarna om betydelsen av högläsning. Hon menar att man genom att läsa högt 
för sitt barn visar att man bryr sig om barnet och att det är viktigt med läsning. Högläsning 
stimulerar också fantasin, man känner gemenskap, barnen lär sig nya ord och lär sig om andra 
kulturer. Detta är något som även Bea nämner. Hon säger att de sagostunderna hon håller på 
bosniska på förskolan främst hålls för att introducera högläsning och för att lära barnen om 
den bosniska kulturen. Bibbi tror att högläsning är viktigt för barns språkutveckling på olika 
sätt, barnen lär sig sitta stilla och koncentrera sig och att lyssna och använda sin fantasi. Hon 
säger också att det ger gemenskap och närhet.  
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Petra tycker att barn lär sig mycket genom högläsning men det ska vara förberedd högläsning. 
Med det menar hon att pedagogen ska använda sig av bilder och diskutera boken tillsammans 
med barnen. Pamela säger att man genom högläsning kan ha en trevlig stund tillsammans och 
att barnen kan avbryta och fråga om det är något de undrar om. Pamela menar också att 
barnen kan lära sig mycket genom en dialog kring boken och att hon brukar fråga barnen 
saker under tiden som hon läser. Pamela berättar att hon oftast försöker läsa boken själv innan 
hon läser den högt för barnen. Ibland brukar hon även förbereda flanobilder151 med 
anknytning till handlingen i boken. Hon kan exempelvis använda sig av flanobilder med de 
figurer som är med i boken. Fördelarna med att använda flanomaterial är något som även 
Arnqvist skriver om, han menar att det är ett bra sätt att diskutera upplevelsen av sagan, 
stimulera barns språkliga uppmärksamhet och utveckla ordförrådet.152 
 
Inom utvecklingspedagogiken menar man att pedagogerna genom att tala med barnet om vad 
de gör och hur de gör kan få dem medvetna om sitt eget lärande, i utvecklingspedagogiken 
kallas detta för metakognition. 153 Vi anser att det är detta Pamela gör i viss mån vid 
sagostunderna då hon för en dialog med barnen kring bokens handling. 
 
Svensson skriver att när man läser bilderböcker är ett syfte att tala om bilderna. Genom att 
tala om bilderna kan barnen lära sig mycket såsom färger, former och lägesbegrepp. Det är 
också ett bra tillfälle att spekulera om bilden. ”Varför gör hon så? Vart ska han gå? Kan man 
se ut så i verkligheten?” När barnen själva få tala så övar de upp sin språkförmåga. Svensson 
menar att det också är ett bra sätt att se om barnen har förstått vad sagan handlar om och om 
de förstår vissa ord och begrepp.154  
 
Vikten av högläsning tas upp i ett flertal böcker som vi har läst, till exempel skriver Svensson 
att listan med anledningar till att läsa böcker för barn kan göras lång. Svensson menar att 
högläsning ger gemenskap, överför traditioner och förmedlar kulturarv, ger insikt i hur 
språket kan fungera, ger upphov till samtalsämnen där båda parter har samma utgångspunkt, 
stimulerar fantasin, är tankemässigt utvecklande, ger barnet en vana att lyssna på det skrivna 
språket, utökar ordförrådet, lär barnet att det finns olika sätt att uttrycka sig, ger barnet 
kunskap om andra kulturer, och ger nya kunskaper på fler nivåer.155  
 
Arnberg anser att det är extra viktigt med högläsning för tvåspråkiga barn. De har ett behov av 
att höra ord och uttryck upprepade gånger innan de kan använda dem automatiskt, dvs. utan 
att behöva fundera över dem. Detta blir särskilt viktigt för de tvåspråkiga barnen då kontakten 
med språket kan vara begränsad. Arnberg skriver precis som Svensson en rad punkter som tar 
upp fördelar med högläsning. Som att det ger nära känslomässig kontakt mellan barn och 
vuxen. Detta är inte bara viktigt i sig självt utan också för att inlärningen oftast underlättas 
under sådana omständigheter. Läsning ökar bland annat barnets ordförråd, ger kontakt med 
nya språkliga strukturer och ökar barnets fantasi. 156 
 
Calderon skriver att berätta sagor eller läsa böcker med barnen berikar språkutvecklingen 
märkbart. När barn med olika bakgrund deltar i olika aktiviteter på förskolan till exempel 
                                                 
151 Flanellografbilder som kombineras med text, de sätts upp på en flanellograftavla exempelvis till en saga, 
sång, ramsa eller presentation. På så sätt blir det överskådligt för en stor barngrupp och är dessutom socialt, 
konkret, fantasifullt, språkutvecklande och roligt./Flano-Design 2005-04-25. 
152 Arnqvist 1993, s. 125 ff. 
153 Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2003, s. 56 ff.  
154 Svensson 1995, s. 30. 
155 Svensson 1995, s. 35. 
156 Arnberg 1988, s. 144. 
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sagoläsning, lär de sig en annan kulturs vanor. Barnen med annat hemspråk har kanske andra 
berättartraditioner och andra sagor och berättelser som är viktiga i deras kultur.157 I Sverige är 
godnattsagan ett naturligt sätt för föräldrar att natta sina barn men så är det inte överallt.158 
Dock skriver Svensson att de barn som enbart får höra godnattsagor för att somna går miste 
om möjligheten att diskutera bokens innehåll och man bör därför läsa sagor för barn även vid 
andra tidpunkter.159  
 
Enligt Calderon kan det vara svårt att få alla barn att lyssna om deras förförståelse av både 
innehåll och språk är mycket olika. Det kan därför vara klokt att dela in barnen i mindre 
grupper då det blir lättare att anpassa språket och alla får fler möjligheter att prata och ställa 
frågor.160 Detta är något som Pamela berättar att de brukar göra på förskolan. Men hon 
nämner även att det kan bli problem då det kan vara känsligt vid indelningen av grupperna. 
Som exempel berättar Pamela om en flicka med annat hemspråk som inte låg på samma 
språkliga nivå som de andra jämnåriga svenska barnen. Att dela in henne med yngre barn blir 
då lite konstigt då det innehållsmässigt istället kan bli för barnsligt. 
 
Även i Symposium skrivs det om högläsning och sagoberättandets goda effekter. ”Betydelsen 
av sagoberättande för att underlätta språkutveckling är något som starkt betonats av ett flertal 
forskare.161” Vidare skriver Obondo och Benckert också att särkilt barnen i mångkulturella 
grupper som inte har så mycket kontakt med det svenska samhället kan lära sig mycket om 
omvärlden genom böckerna både utifrån sin egen kultur och den svenska.162 Denna 
uppfattning tror vi även att Bea har då hon som vi ovan skrivit har sagostunderna för de 
bosniska barnen främst för att lära dem om den bosniska kulturen. 
 
Det våra informanter säger och gör får stöd av det som står i den litteratur vi har använt oss 
av. Barbro, Petra och Pamela pratar mycket om vad högläsning kan bidra till och både 
Svensson och Arnberg skriver om samma effekter.163 
 
Petra och Pamela pratar även om förberedd läsning och att man ska diskutera med barnen och 
föra en dialog kring handlingen. Detta tar även Svensson upp och säger att det är mycket bra 
tillfälle att se hur mycket barnen förstått av handlingen och av vissa ord.164 Genom att den 
vuxne hela tiden ställer frågor kring handlingen och följdfrågor till det barnen frågar märker 
den vuxne hur mycket barnet har förstått och barnet själv blir uppmärksammat på vad det har 
eller inte har förstått vilket innebär att de når metaförståelse.165 
 

6.5 Språkutveckling 
 
Alla bibliotekarier och pedagoger anser att det är viktigt att ha kunskaper om språkutveckling 
i sitt arbete. Speciellt pedagogerna ser det som väldigt viktigt och Pamela säger att ”det är ju 
det allt bygger på”. Vi själva tycker att det är en självklarhet att pedagogerna bör ha goda 
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kunskaper om språkutveckling och att de tycker att det är oerhört viktigt i deras arbete. Men 
även bibliotekarierna tyckte att det var viktigt i deras arbete och då särskilt Barbro som jobbar 
som barnbibliotekarie. 
 
Vi tror inte att det är lika självklart att man ser kunskaper i språkutveckling som en kompetens 
bibliotekarierna har. Vi är positivt överraskade att bibliotekarierna ändå tycker att det är en 
viktig del i deras arbete. Bibbi tror dessutom att det kommer bli mer och mer viktigt då vi 
lever i ett mångkulturellt samhälle med många olika språk. Vi tror att goda kunskaper om 
språkutveckling skapar bättre förutsättningar för ett bra samarbete mellan bibliotekarier och 
pedagoger eftersom det i slutändan handlar om att barnen ska nå språklig utveckling. Om 
bibliotekarierna har goda kunskaper om språkutveckling blir det kanske lättare för dem att 
välja bra litteratur till barn i förskoleåldern. Arnberg påpekar att det kan vara stora skillnader 
mellan barnen i hur fort de utvecklas och lär sig språk.166 Då alla barn är olika har de också 
olika behov och har man goda kunskaper om språkutveckling är det kanske lättare att 
tillgodose dessa behov. Bibliotekarierna skulle även ha nytta av dessa kunskaper vid 
sagostunder på biblioteket där det är bibliotekarierna som har ansvaret för planering och 
utförande och i sitt dagliga arbete då de möter barn och föräldrar. 
 
I utvecklingspedagogiken betonas den vuxnes roll att rikta barnets uppmärksamhet mot 
specifika färdigheter och förståelse för sin omvärld. För att kunna göra detta är det viktigt att 
ha kunskaper om hur barnen lär sig och vad det är man vill att de ska lära sig. Det är sedan av 
stor betydelse för språkutvecklingen att den vuxne utgår från varje enskilt barns tidigare 
erfarenheter och bygga vidare utifrån det.167 Pia berättar att de på förskolan anpassar de 
språkstimulerande aktiviteterna efter barnens enskilda förmågor och att de då delar in barnen i 
olika grupper. Även Calderon betonar vikten av att bemöta barnen utifrån deras personligheter 
och tidigare kunskaper.168 
 
De flesta av våra informanter tycker det är viktigt att börja med språkstimulans vid en tidig 
ålder. Enligt språkforskare har vi de bästa förutsättningarna för att lära oss språk mellan 1,5 
till 4 års ålder.169 Petra säger också att det är viktigt att man får föräldrarna att förstå att 
modersmålet spelar en stor roll för barnens språkutveckling. Grunden till språkutveckling 
ligger i modersmålet eftersom det är genom det som man bäst kan utrycka sina känslor, här 
får hon medhåll från både Pamela och Pia. Denna syn speglas även i mycket av den litteratur 
vi läst. Petra säger att många av föräldrarna till barnen med annat hemspråk pratar svenska 
hemma och då får inte barnen någon övning i sitt modersmål. Pamela berättar att föräldrarna 
bestämmer om barnet ska få modersmålsträning eller inte och det de väljer kan man inte gå 
emot. 
 
Kunskaperna om flerspråkighet är i samhället fortfarande begränsade och omgivningens 
attityder till barns modersmål kan påverka utvecklingen av tvåspråkigheten. Det kan därför 
vara avgörande för familjen att få stöd och uppmuntran från pedagogerna att fortsätta använda 
familjens modersmål med barnen både i och utanför hemmet.170 Arnberg menar att det är 
viktigt att barn med annat hemspråk får stimulans på båda språken ifrån både vuxna och andra 
barn och att detta kan innebära att barnet talar sitt förstaspråk hemma och sitt andraspråk i 
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förskolan. 171 Tuomela påpekar dock att nivån på utvecklingen av det språk som endast talas i 
hemmet och det språk som talas i förskolan riskerar att bli ojämn. Det språk som talas i 
hemmet ligger ofta på en relativt låg nivå och höjs heller inte efter hand som barnet lär sig 
mer. Barnet kan utvecklas till den språkliga nivå som finns i hemmet och sedan krävs det 
stimulans från annat håll för att barnet ska komma vidare i sin språkliga utveckling. I förskola 
och skola däremot kan barnet få stimulans allt eftersom språket utvecklas och nivån blir då 
högre än modersmålet. Veli menar att det därför är viktigt att barnet kan få språklig stimulans 
även på sitt modersmål i förskola och skola.172 
 
Även de flesta bibliotekarierna tycker att modersmålet är mycket viktigt. Bibbi anser dock att 
svenskan är det viktigaste språket om man ska ha en chans i samhället. Bibbi menar 
exempelvis att det är svårt att få jobb om man inte behärskar det svenska språket. 
 
Både bibliotekarierna och pedagogerna är medvetna om att det är något särskilda 
förutsättningar för inlärning av flera språk men generellt sett så gäller samma saker vid 
språkutveckling både när barnen ska lära sig ett, två eller flera språk. När det gäller 
tvåspråkiga barns språkutveckling är alla överens om att man ska vara medveten om att det tar 
längre tid att lära sig två språk. Som Arnberg skriver kan språkutvecklingen gå långsammare 
för tvåspråkiga barn när de blir lite äldre eftersom det barnet har mindre tid att använda för 
respektive språk och att utvecklingen av språken då tar längre tid.173 
 
Både Petra och Pamela pratar om lekens betydelse i språkutvecklingen. Petra säger ”att det är 
viktigt att inte bara lära in ett språk utan att också kommunicera med varandra”. Svensson 
skriver att man inte undervisar i språklig medvetenhet, man leker fram en medvetenhet.174 
Pamela tar upp att det är genom leken som barnen lär sig bäst, hon säger att ”språkutveckling 
ska ske i lekform, det ska vara roligt, är det inte roligt kan det förstöra”. Många forskare 
betonar lekens betydelse för barnets språkutveckling och förmåga att kommunicera med 
andra. Genom leken utvecklar barnet både sin språkliga och sociala kompetens.175 När barn 
leker prövar de olika saker och möter nya situationer, då kan barnet nå ny kunskap som det 
känner sig tillfreds med.176  
 
En annan intressant aspekt är att barnen inte bara lär tillsammans utan också av varandra i 
leken. 177 Det är viktigt för barnens språkutveckling att de dagligen får tillfälle till intressanta 
och utvecklande samtal. Genom samtal och lek med ord kan barnen lära sig olika språkliga 
uttryckssätt.178 Att leka med språket stimulerar både fantasin och skapandet och hjälper barnet 
att bli säkrare på språket.179 Pamela menar ”att språk är tid för samtal”, att det är viktigt att ha 
tid att prata med varje barn. I utvecklingspedagogiken framgår att genom att hålla dialoger 
med barnet om vad de gör och hur de tänker utvecklar barnet sätt att relatera saker till 
varandra, att vara öppen för ny information och att vara medveten om mer än ett synsätt, 
vilket barnet även kan lära sig genom att leka.180 Arnberg ger som råd att samtala med barnet 
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så att det hör språket och får tillfälle att använda det själv, hon menar att det är ett bra sätt för 
att stimulera språkutvecklingen hos barn med flera språk.181 
 
Utvecklingspedagogiken pekar på vikten av att skapa och ta till vara situationer som barnen 
kan tänka och tala kring. Målet är att få barnen att reflektera och uttrycka sig. För att ta till 
vara varje enskilt barns sätt att se omvärlden är det viktigt för den vuxne att variera 
förutsättningarna för barnets lärande.182 Detta är något som vi tycker att bibliotekarierna gör 
genom att ta hem olika sorters böcker som är anpassade till barnens olika språk och förmågor. 
Pedagogerna gör det genom att ha många olika aktiviteter såsom pyssel, sagostund och 
språklekar.  
 
Vi funderar över bibliotekariernas roll i samarbetet kring språkutvecklingen. Som vi tidigare 
nämnt så tror vi att de främst står för bra litteratur som förskolan kan låna. Exempelvis kan de 
låna och köpa in böcker om stimulans av språket. I ett närmare samarbete där bibliotekarierna 
är mer insatta i pedagogernas temaarbete på förskolan skulle bibliotekarierna kunna stå för 
annat material än böcker. Kanske kunde de ha flanomaterial som följde med vissa böcker och 
som pedagogerna kunde använda sig av. För tillfället så har inte bibliotekarierna i vår studie 
några sagostunder på biblioteket, om så vore fallet skulle de själva också kunna använda sig 
av annat material i samband med läsningen av böcker. Vi förstår att det också är en 
ekonomisk fråga och att man kan diskutera vad biblioteket ska erbjuda. Vi tycker att då de 
erbjuder cd-skivor och filmer även skulle kunna erbjuda material som ytterligare stödjer 
användningen av den litteratur som de lånar ut.  
 
Vi menar att kunskaper om språkutveckling är viktigt i det dagliga arbetet då bibliotekarierna 
möter föräldrar och barn på biblioteket varje dag. Vi funderar också på att biblioteket inte 
längre har några sagostunder på biblioteket, om de hade det skulle det vara ännu viktigare att 
de hade goda kunskaper om språkutveckling. I nuläget besöker Bea endast denna förskola där 
vi utfört vår studie. Detta är den förskola i kommunen där andelen invandrarbarn är störst och 
där man bett om hennes hjälp. Vi tror dock att även övriga förskolor skulle kunna dra nytta av 
liknande aktiviteter, det vore bra om alla förskolorna skulle kunna komma till biblioteket och 
ha dessa sagostunder. Som vi förstått är det för närvarande svårt för pedagogerna att besöka 
biblioteket då barngrupperna är alldeles för stora. Ett alternativ vore då att en bibliotekarie 
åker ut till de olika förskolorna.  
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182 Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2003, s. 56 ff. 
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7 Slutsatser 
 
Med denna uppsats ville vi se om samarbete mellan bibliotek och förskola kan bidra med 
positiva effekter och främja förskolebarns språkutveckling. Vi ville i studien undersöka hur 
bibliotek och förskola kan samarbeta genom olika aktiviteter. Vi valde att utföra studien på en 
förskola som är belägen i ett invandrartätt område och ett bibliotek på samma ort. Den 
problemställning vi försökt besvara är: 
 
Anser bibliotekarier och pedagoger att samarbetet hjälper dem att stimulera förskolebarnens 
och särskilt invandrarbarnens språkutveckling, i så fall på vilket sätt? 
 
Nedan har vi valt att först besvara våra frågeställningar var för sig för att sedan med hjälp av 
dem besvara vår problemställning. 
 
– Hur samarbetar bibliotekarier och pedagoger och vad samarbetar de om? 
 
Biblioteket och förskolan samarbetar kring litteraturförsörjning till förskolan genom 
bokdepositioner och bokbuss. Biblioteket tillgodoser de önskemål som pedagogerna har kring 
litteratur på både svenska och andra språk. Förskolan jobbar oftast efter teman vilket 
biblioteket försöker ta hänsyn till och tänka på när de väljer ut litteraturen. När pedagogerna 
efterfrågar böcker på andra språk brukar biblioteket låna hem dem från länsbiblioteket, 
invandrarcentralen eller internationella biblioteket i Stockholm. Den litteratur som biblioteket 
förmedlar till förskolan använder sedan pedagogerna i olika aktiviteter med barnen. 
 
Biblioteket har även en bibliotekarie med bosnisk bakgrund som åker ut till förskolan och har 
sagostunder för barnen med bosniska som modersmål. Bea åker till förskolan en gång i 
veckan och sagostunden brukar vara cirka en och en halv timme. Vid dessa tillfällen brukar 
Bea både leka lekar, läsa böcker och sjunga sånger och ramsor. Det händer även att hon tar 
med masker och annan rekvisita och spelar teater för barnen. Dessa sagostunder håller Bea för 
att introducera högläsning för barnen, då hon tror detta är nytt för dem men också för att lära 
dem om den bosniska kulturen. Beas sagostunder är mycket uppskattade bland både barn och 
pedagoger.  
 
Bibliotekarierna brukar även komma på föräldramöten som förskolan har och där informera 
om litteratur och språkstimulans. Bibliotekarierna brukar på dessa möten tala om 
språkutveckling och hur man kan stimulera detta genom bland annat högläsning. De brukar 
även dela ut foldrar med information om exempelvis litteratur för barn i förskoleåldern. Både 
bibliotekarier och pedagoger betonar vikten av att även föräldrarna stimulerar barnens 
språkutveckling genom att läsa för dem och samtala med dem hemma.  
 
– Vad bidrar de olika yrkeskompetenserna med i samarbetet? 
 
Bibliotekarierna och pedagogerna innehar i sina yrken specifika kompetenser. Dessa 
kompetenser har de fått genom sin utbildning, påverkan från tidigare generationer av 
yrkesutövare och samhällets regleringar i form av myndigheters bestämmelser, fackliga regler 
och arbetsgivares krav. Annat som påverkar innehållet i respektive yrkens kompetenser är 
olika värderingar som finns inom grupperna.  
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Bibliotekarierna har kunskaper om litteratur och om hur information kan organiseras och 
göras tillgänglig. De har också kunskaper om hur man kan hjälpa människor att finna rätt 
information. Pedagoger har fått lära sig olika undervisningsmetoder och de har även goda 
kunskaper om språkutveckling. Inom yrkesgrupperna bär också de enskilda individerna på 
specifika kompetenser som de skaffat genom olika utbildningar och tidigare erfarenheter. 
Dessa kompetenser kan användas både inom yrkesgruppen och i ett samarbete mellan olika 
yrkesgrupper. 
 
Inom samarbetet står bibliotekarierna för litteraturförsörjningen medan pedagogerna på ett 
närmare sätt arbetar med litteraturen tillsammans med barnen.  
 
Då bibliotekarier och pedagoger har olika yrkeskompetenser kan de i ett samarbete 
komplettera varandra vilket i en förlängning kan leda till positiva effekter på barns 
språkutveckling. För att de på bästa sätt ska kunna dra nytta av varandras kompetenser krävs 
det att en god dialog finns mellan bibliotekarierna och pedagogerna vilket vi i vår studie drar 
slutsatsen att de behöver arbeta mer med. 
 
– Hur ser bibliotekarier och pedagoger på samarbetet, skiljer sig synen mellan dem? 
 
I vår studie ser både bibliotekarier och pedagoger positivt på samarbetet. Många av 
informanterna önskar även ett utökat och fördjupat samarbete.  
 
Bibliotekarierna tycker att de mer står för en givande roll och de anser att pedagogerna mer 
har en mottagande roll i samarbetet.  
 
En av bibliotekarierna uttrycker att pedagogerna är dåligt insatta i samarbetet och vad de 
förväntas göra men också i vad biblioteket har att erbjuda. Hon hoppas att det ska bli bättre i 
och med det nya tillägget i bibliotekslagen där tydliga direktiv om rollerna i samarbetet ska 
finnas.  
 
En av pedagogerna menar att pedagogerna överlag är dåliga på att önska litteratur och att det 
främst är deras ansvar om samarbetet fungerar bra eller inte. Som motvikt uttrycker de andra 
pedagogerna att de skulle vilja ha mer information om ny barnlitteratur och att de skulle vilja 
ha detta från biblioteket. 
 
Anser bibliotekarier och pedagoger att samarbetet hjälper dem att stimulera 
förskolebarnens och särskilt invandrarbarnens språkutveckling, i så fall på vilket sätt? 
 
Genom att samarbeta kan bibliotekarierna erbjuda pedagogerna bra litteratur som kan 
stimulera barnens språkutveckling. De kan komplettera varandras yrkeskompetenser. 
Bibliotekarierna kan genom sin goda litteraturkännedom hjälpa pedagogerna att finna relevant 
litteratur. Pedagogerna kan genom att använda denna litteratur på olika sätt stimulera barnens 
språkutveckling. Genom samarbetet kan också pedagogerna få hjälp med att finna god 
litteratur till barnen med annat hemspråk än svenska. Detta gör också att bibliotekarierna får 
en ökad medvetenhet om på vilka olika språk det behövs litteratur. 
 
I samarbetet som förs håller Bea sagostunder för barn med bosniska som hemspråk. Detta 
anser både bibliotekarier och pedagoger stimulerar barnens språkutveckling avsevärt. Det är 
av särskilt stor vikt då det är brist på modersmålslärare och dessa barn annars inte skulle få 
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den språkliga stimulans de behöver. En önskan är att detta stöd även skulle kunna ges till 
övriga barn med annat hemspråk.  
Biblioteket kör en gång i månaden ut med bokbussen till förskolan. Bokbussen ger möjlighet 
för barnen att själva få påverka bokval och därigenom blir delaktiga i sitt eget lärande vilket 
kan få positiva effekter för språkutvecklingen.  
 
Då pedagogerna bjuder in bibliotekarierna till föräldramöten ges de möjlighet att påverka 
föräldrarna och ge dem bättre information om hur viktigt det är för språkutvecklingen att läsa 
för sina barn. Genom högläsning lär sig barnen om andra kulturer, ökar sitt ordförråd, 
utvecklar sin fantasi och lär sig att det finns olika sätt att uttrycka sig. Vid föräldraträffarna får 
bibliotekarierna tillfälle att informera alla föräldrarna om vad biblioteket har att erbjuda. Detta 
är bra då alla föräldrar kanske inte besöker biblioteket och då inte vet att biblioteket 
exempelvis erbjuder litteratur även på andra språk än svenska.  
 
Vi förstår att vår studie är ganska liten och att generella slutsatser därför inte kan dras utifrån 
våra resultat. I vår studie anser vi dock att samarbetet har positiva effekter för hur 
bibliotekarier och pedagoger tillsammans kan stimulera barn och särskilt invandrarbarns 
språkutveckling. Vi anser att samarbetet mellan biblioteket och förskolan bör utökas då alla 
parter vinner på detta och då särskilt barnen. 
 

7.1 Framtida forskning och avslutande reflexioner 
 
Vi har under arbetets gång och särskilt under intervjuerna fått fler idéer som det skulle kunna 
forskas kring.  
 
Vi märkte att det fanns intresse hos förskolan att få reda på hur andra förskolor arbetar med 
biblioteket och hur de arbetar med språkutveckling och med särskilda insatser för 
invandrarbarnen. 
 
Vi har diskuterat om de teorier vi har valt är de mest passande för vår studie. Vi inser att det 
kanske hade varit bättre att kombinera teorierna med att använda sig av kvalitativ observation, 
för att studera barnen i olika situationer på förskolan och då kunna se vad det är som de lär 
sig, lärandets objekt. Att vi ändå valt dessa teorier tillsammans med våra kvalitativa intervjuer 
beror på att vi ändå ställt frågor där vi i viss mån kan se vilka objekt som förskolan och 
biblioteket koncentrerar sig på. Vi har även funnit andra aspekter av teorierna passande för det 
som vi har undersökt, exempelvis att de vuxna genom olika aktiviteter styr barnet mot lärande 
och utveckling, att de vuxna har olika kompetenser att bidra med i detta arbete, att leken har 
stor betydelse i lärandet, att kulturen kan användas som verktyg för att lära barnet olika objekt 
och att barnet är delaktigt i sitt eget lärande. Vi anser alltså att teorierna är högst användbar 
för vår studie men att man i framtida studier skulle kunna använda dessa teorier med en annan 
metod för att eventuellt få fram andra eller fördjupade resultat. 
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8 Sammanfattning 
 
Vi ville i vår studie undersöka om biblioteket och förskolan kan samarbeta för att främja barns 
och särskilt invandrarbarns språkutveckling. 
 
Vi var intresserade av vad som görs inom samarbetet och vad det är för färdigheter och 
kunskaper som bibliotekarierna och pedagogerna vill och tror att barnen kan utveckla genom 
dessa aktiviteter. 
 
Vi ville undersöka hur bibliotekarier och pedagoger kan använda sina respektive kompetenser 
inom samarbetet och hur de kan dra nytta av varandras kunskaper. Vi är intresserade av vad 
de själva anser att de bidrar med i samarbetet och vad de kanske skulle vilja ha mer utbyte 
kring. 
 
Vår övergripande problemställning är: 
 
Anser bibliotekarier och pedagoger att deras samarbete hjälper dem att stimulera 
förskolebarnens och särskilt invandrarbarnens språkutveckling, i så fall på vilket sätt? 
 
Vi ville med hjälp med dessa frågeställningar besvara vår problemställning: 
 
– Hur samarbetar bibliotekarier och pedagoger och vad samarbetar de om? 
 
– Vad bidrar de olika yrkeskompetenserna med i samarbetet? 
 
– Hur ser bibliotekarier och pedagoger på samarbetet, skiljer sig synen mellan dem? 
 
Vi inleder uppsatsen med en kort historisk överblick över de delar som vi anser har en viktig 
roll för vår studie. Dessa delar är kulturell mångfald, modersmålsstöd, barnbibliotek och 
samarbete mellan bibliotek och förskola.  
 
Vi har använt oss av kvalitativ metod i vår undersökning och har genomfört sju intervjuer, 
fyra stycken med bibliotekarier och tre stycken med pedagoger. 
 
I vår litteraturgenomgång tar vi upp den litteratur som vi studerat och använt oss av i denna 
studie. Den litteratur vi har studerat och valt att presentera är litteratur om samarbete mellan 
bibliotek och förskola, teorier om barns språkutveckling och litteratur om yrkeskompetenser. 
Vi har särskilt studerat tvåspråkighet och språkets betydelse för barn. Vi har studerat litteratur 
både inom biblioteksområdet och inom pedagogik för att belysa dessa olika områden. Kapitlet 
avslutas med en sammanfattning av litteraturen. 
 
Vi har använt två teorier för att täcka både samarbete mellan yrkesgrupper och 
språkutveckling. 
 
Lena Folkesson har skrivit två rapporter Samspel mellan lärare och skolbibliotekarier och 
Samspel mellan lärare och bibliotekspersonal som vi har valt att betrakta som vår första teori. 
Vår studie handlar om samarbetet mellan bibliotek och förskola, i Folkessons rapporter som 
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vi använt till denna teori handlar det främst om bibliotekarier och lärare men de tar upp frågor 
och tankar som även kan appliceras till vår studie.  
 
Den andra teorin vi valt att använda är en teori som Ingrid Pramling Samuelsson och Maj 
Asplund Carlsson har utvecklat. Det är en pedagogisk teori om barnets lärande i förskolan. 
Teorin beaktar både det enskilda barnet men också den kollektiva förskoleverksamheten. Att 
vi väljer denna teori för just språkutveckling grundar sig på att den visar på den vuxnes roll att 
rikta barnets uppmärksamhet mot olika saker för att nå språklig utveckling. Detta anser vi är 
intressant när vi ser på hur bibliotekarierna och pedagogerna samarbetar och vad de 
tillsammans gör för att främja barnens språkutveckling. Teorin lägger också stor vikt vid 
lekens roll i lärandet och att barnet självt är aktivt i sitt eget lärande. 
 
Vi presenterar våra intervjuresultat var för sig för att sedan koppla samman dem med våra 
teorier och den tidigare litteraturen. Vi har analyserat efter teman som vi även använt oss av 
under intervjuerna och som uppkommit under arbetets gång. Dessa teman är styrdokument, 
samarbete mellan yrkesgrupper, litteratur, sagostund, högläsning och språkutveckling.  
 
De slutsatser vi drar är att både bibliotekarierna och pedagogerna ser positivt på samarbetet 
och gärna vill utveckla och fördjupa det. Bibliotekarierna och pedagogerna samarbetar kring 
litteratur, bokbuss, föräldramöten och att en bibliotekarie åker ut till förskolan och har 
sagostund för barnen med bosniska som hemspråk. Både bibliotekarierna och pedagogerna 
menar att de i ett samarbete kan stimulera barnens språkutveckling. De anser också att barnen 
med annat hemspråk än svenska behöver mer stöd och att det tar längre tid att lära sig två 
språk. 
 
Bibliotekarierna och pedagogerna kan i ett samarbete komplettera varandra med sina yrkens 
respektive kompetenser. Bibliotekarierna kan genom sin goda litteraturkännedom hjälpa 
pedagogerna att finna relevant litteratur. Pedagogerna kan genom att använda denna litteratur 
på olika sätt stimulera barnens språkutveckling. Genom samarbetet kan också pedagogerna få 
hjälp med att finna god litteratur till barnen med annat hemspråk än svenska. Detta gör också 
att bibliotekarierna får en ökad medvetenhet om på vilka olika språk det behövs litteratur. 
 
För att ett bättre samarbete ska kunna utvecklas krävs att en bra dialog förs mellan 
bibliotekarierna och pedagogerna. Detta för att bibliotekarierna och pedagogerna tydligare ska 
kunna se vilka yrkeskompetenser de kan bidra med i samarbetet. Det är också viktigt med en 
dialog för att bibliotekarierna och pedagogerna ska kunna tydliggöra vad de ska samarbeta om 
och hur detta ska utföras. Vi kan i vår studie dra slutsatsen att bibliotekarierna och 
pedagogerna behöver utveckla denna dialog för att ytterligare kunna förbättra samarbetet. 
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Bilagor 

Intervjufrågor 
 

Frågor till bibliotekarier 
 
Bakgrund 
 
Bakgrund/utbildning/ansvarsområde/befattning 
 
Benämning 
 
Använder du själv ordet invandrarbarn eller flyktingbarn eller något annat ord? 
 
Samarbete med förskolan 
 
Kan du berätta lite om samarbetet med förskolan? Speciellt samarbete med XXX? 
 
Vad ingår i samarbetet? 
Boksändningar – plockar ihop böcker/ ev. tema 
Bokbuss 
Förskola besöker bibliotek/Vad gör förskolan där? 
Sagostund på bibliotek 
Sagostund på förskola 
Sångstund 
Teater 
Föräldrarmöten 
 
Ingår något annat?  
 
Har du märkt av att andelen invandrarbarn som går på förskolan ökat under de senaste åren? 
 
Känner du att samarbetet har förändrats på grund av det? 
 
Tycker du att kraven på nya kunskaper hos dig som bibliotekarie har ökat? 
 
Har ni fått någon utbildning för att öka eran kunskap där det behövs? 
 
Vilken roll ser du som bibliotekarie att biblioteket har i samarbetet? 
 
Är du som bibliotekarie nöjd med samarbetet som finns? 
 
Hur uppfattar du att biblioteket ser på samarbetet? 
 
Finns det ytterligare önskningar om framtida samarbeten från din sida/från bibliotekets sida? 
 
Vad anser du som bibliotekarie att du kan bidra särskilt bra med? 
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Ska samarbetet fortsätta kontinuerligt eller är det tidsbestämt? 
 
Utvärderas samarbetet på något sätt? T ex Får du som bibliotekarie reda på hur barnen använt 
eller reagerat på litteraturen?  
 
Redovisas eller tydliggörs samarbetet för allmänheten, på hemsida eller på annat sätt? 
 
Reaktioner på samarbetet i så fall? 
 
Styrdokument 
 
Finns det någon kommunal handlingsplan som påverkat att ni har samarbetet? 
 
Har biblioteket någon egen handlingsplan? Tar den upp något särskilt om samarbete med 
förskola? Tar den upp något om insatser för barn? Tar den upp modersmålsstöd på något sätt?  
 
Litteraturen 
 
Hur tänker ni när ni väljer litteraturen till förskolorna?  
 
Är det någon litteratur som väljs bort för att den anses olämplig? Hur resonerar ni då? 
 
Hur engagerad är du som bibliotekarie i förskolebarnens och pedagogernas val av böcker? 
 
Köper ni in litteratur efter pedagogernas önskemål? 
 
Krävs det att flera pedagoger önskat samma bok för att ni ska skaffa den? 
 
Har efterfrågan på litteratur på andra språk ökat? 
 
Prioriteras litteratur på något/några andra språk än svenska? 
 
Hur skaffar ni den litteraturen? 
 
Sagostund 
 
Har ni sagostund?  
 
Kan du berätta lite om hur sagostunderna brukar gå till? 
 
För vilka åldrar? 
Hur fungerar sagostunden för just förskoleåldern, är den öppen för alla barn i förskoleåldern  
Eller är den öppen för enbart förskolans grupper? 
 
Har ni sagostunderna med något särskilt syfte? 
 
Språkutveckling 
 
Anser du att kunskaper om barns språkutveckling är viktigt i ditt arbete?  
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Känner du att du har tillräckligt med kunskap om detta? 
 
Vad anser du att biblioteket och du som bibliotekarie kan påverka/stimulera när det gäller 
barnets språkutveckling? På vilket sätt anser du att ni kan göra detta? 
 
Hur tror du att högläsning kan påverka barns språkutveckling? 
 
Ser du att det finns särskilda saker som kan tänkas på vid språkutveckling för 
invandrarbarnen? 
 
Tror du att det är viktigt att läsa för invandrarbarnen på deras hemspråk? Varför? 
 
Vad tror du om första- och andraspråkets betydelse, berätta! 
Tror du att ett av dem är viktigare att lära sig? 
 
Hur tycker du att ni kan utnyttja förskolans yrkeskompetens för att främja barnens 
språkutveckling? 
 
Annat som kan tilläggas 
 
Har du något som du skulle vilja tillägga om det vi pratat om? 
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Frågor till bibliotekarie som åker ut till förskolan 
 
Samma frågor som till de andra bibliotekarierna men med dessa tillägg: 
 
Kallar du det sagostund? 
 
Kan du berätta lite om sagostunderna? 
 
Är det bara på XXX eller på fler förskolor som du har sagostund? 
 
På vilket språk är det? 
 
Hur ofta har du sagostund? 
 
Hur planerar och tänker du inför dessa sagostunder? 
 
Har du ett syfte med att hålla sagostunderna? 
 
Hur tänker du när du väljer de böcker som du ska läsa? 
 
Tror du att din egen bakgrund påverkar hur du planerar inför sagostunderna och hur du väljer 
ut böckerna? 
 
Använder du annat än litteratur i sagostunderna, som t ex lekar, ramsor, teater eller annat? 
 
Får de andra barnen på förskolan vara med/vill de vara med? 
 
Vad anser du om detta? Tror du att barnen kan vinna något på att vara med även om de inte 
förstår språket? 
 
Ser du som bibliotekarie att barnen reagerar på olika sätt på böckerna?  
 
Träffar du invandrarbarnens föräldrar någon gång? 
För att få respons? 
 
Finns det något mer som du skulle vilja tillägga om sagostunderna? 
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Frågor till bibliotekarie som åker ut med bokbussen 
 
Samma frågor som till de andra bibliotekarierna med dessa tillägg: 
 
Hur ofta åker du ut med bokbussen? 
 
Är det bara barnböcker med i bussen när du åker till förskolorna? 
 
Barnböcker på invandrarspråken? 
 
Hur väljer du ut vilka böcker som tas med, önskemål från pedagogerna, från barnen eller ditt 
eget val? 
 
Får alla barnen gå in och välja böcker eller hur går det till, berätta! 
 
Hur lång tid stannar du på varje förskola? 
 
Vem får besöka bokbussen? Kommer det föräldrar till bokbussen? 
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Frågor till pedagoger 
 
Benämning 
 
Använder du ordet invandrarbarn, flyktingbarn eller något annat? 
 
Bakgrund pedagog 
 
Bakgrund/utbildning/ansvarsområde 
 
Bakgrund förskola 
 
Kan du börja med att berätta lite om förskolan: 
 
Antal avdelningar/antal barn per avdelning 
 
Hur många är ni i personalen?/per avdelning? Tillräckligt många med tanke på antalet barn? 
 
Har detta påverkat antalet biblioteksbesök/om barnen följer med på biblioteksbesöken eller 
annat? 
 
Hur stor del av barnen har invandrarbakgrund? 
Har denna siffra ändrats nu på senare år? 
 
Hur känner du att det har påverkat förskolans verksamhet? Berätta! 
Har detta påverkat de aktiviteter ni har på förskolan? 
Påverkar det de kunskaper som krävs av er som pedagoger? 
Får ni fortbildning/utbildning av något slag, för att klara av nya krav? 
 
Samarbete med biblioteket 
 
Kan du berätta lite om samarbetet ni har med biblioteket? 
 
På vilka grunder har samarbetet startats/med vilka intentioner? 
 
Finns det någon kommunal handlingsplan som påverkat att ni har samarbetet? 
 
Hur tycker du övergripande att samarbetet fungerar? 
 
Vilka delar ingår? 
Boksändningar – plockar ihop böcker/ev. till tema 
Bokbuss 
Förskola besöker bibliotek: Hur ofta/Vad gör ni där?/Hur mycket böcker lånar ni? 
Sagostund på bibliotek 
Sagostund på förskola 
Sångstund 
Teater 
Föräldrarmöten 
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Annat 
 
Ska samarbetet fortsätta kontinuerligt eller är det tidsbestämt? 
 
Vilken roll ser du som pedagog att förskolan har i samarbetet? 
 
Vad anser du som pedagog att du särskilt kan bidra med i samarbetet? 
 
Hur är den allmänna uppfattningen från förskolans sida om samarbetet? 
 
Finns det ytterligare önskningar från din/förskolans sida om framtida samarbeten? 
 
Är det något speciellt som du tycker att biblioteket skulle kunna göra för att underlätta 
förskolans tillgång till bibliotekets resurser? 
 
Utvärderas samarbetet på något sätt? T ex Får biblioteket reda på hur barnen använt, reagerat 
på litteraturen? Använt i form av lek eller dialog med omgivningen.  
 
Några andra vinster som ses av samarbetet? 
 
Redovisas eller tydliggörs samarbetet för allmänheten, på hemsida eller på annat sätt? 
 
Reaktioner på samarbetet i så fall? 
 
Litteratur 
 
Känner du att ni som pedagoger kan påverka vilken litteratur som bibliotekarierna köper in? 
 
Tycker du att bibliotekarierna är engagerade i barnens och era val av böcker? T ex vid besök 
på biblioteket? Till era egna sagostunder? I bokbussen? 
 
Hur mycket får barnen själva vara med och bestämma i litteraturvalet? 
 
 
När får barnen tillfällen att själva välja att titta i böcker som lånats till förskolan? 
 
Teman 
 
Hur arbetar ni på förskolan med olika teman? 
 
Knyts dessa teman ihop med vad som läses? 
 
Knyts det ihop med de böcker som lånas genom bokbussen  
 
Knyt det ihop med annat såsom ramsor, sånger, teater, lekar, rita eller annat? 
 
Sagostunder 
 
Vid era sagostunder för alla barnen, hur tänker ni när ni väljer ut litteraturen? 
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Är det någon litteratur som väljs bort av er pedagoger för att den anses olämplig? 
Av vilken anledning? 
 
När har ni sagostunderna? 
 
Använder ni annat än litteratur vid sagostunderna? T ex ramsor, sånger, teater? 
 
Vid sagostund för invandrarbarnen, får de andra barnen vara med/vill de vara med? 
 
Vad anser du om detta? Tror du att barnen kan vinna något på att vara med även om de inte 
förstår språket? 
 
Bokbussen 
 
Berätta lite om bokbussen! 
Får alla barnen gå in och välja böcker eller hur går det till? 
 
Språkutveckling 
 
Anser du att kunskaper om barns språkutveckling är viktigt i ditt arbete?  
 
Tycker du att du skulle behöva mer kunskap om detta? 
 
Får ni kontinuerlig fortbildning om barns språkutveckling? 
Vad anser du att förskolan och du som pedagog ska påverka/stimulera när det gäller barnets  
språkutveckling? 
 
Anpassar ni på förskolan de olika språkstimulerande aktiviteterna efter barnens enskilda 
förmåga? 
 
Ser du att det finns specifika saker som kan tänkas på vid språkutveckling för 
invandrarbarnen? 
 
Hur tror du att högläsning kan påverka barns språkutveckling? 
 
Tycker du att det är viktigt att läsa för invandrarbarnen på deras hemspråk?/Vad tror du det 
har för effekt?  
 
Hur ser du på första- och andraspråkets betydelse, berätta! 
Tror du att ett av dem är viktigare att lära sig? 
Vilket anser du är viktigast att lära sig först?/Varför? 
Hur tycker du att förskolan kan utnyttja bibliotekariernas yrkeskompetens för att främja 
barnens språkutveckling? 
 
Ser du som pedagog att barnen reagerar på olika sätt på böckerna?  
 
Föräldrarna 
 
Tas föräldrarna med i samarbetet på något sätt? 
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Känner du att ni från förskolan kan/vill påverka föräldrarnas roll i barnens språkutveckling? 
 
Utvärderas dessa aktiviteter något? 
Hur uppfattar du att responsen från föräldrarna har varit? 
 
Vet du som pedagog vad föräldrarna till invandrarbarnen anser om barnens hemspråk? 
Ser de det som positivt eller tycker de att barnen endast ska lära sig svenska? 
 
Finns det någon önskan om vidare eller andra samarbeten som kan involvera eller påverka 
barnens föräldrar? 
 
Andra tillägg 
 
Har du något annat som du skulle vilja tillägga om det vi pratat om? 
 
 


