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1. Inledning 
 
Under denna rubrik kommer jag att beskriva mitt uppsatsämne; jag kommer bland annat 
att redogöra för anledningen till att jag har valt detta och förklara hur jag kommer att gå 
till väga för att genomföra min studie. 

1.1 Val av ämne 
 
Att små barn får ta del av litteratur så tidigt som möjligt tror jag att många människor 
idag anser vara viktigt, men dock besitter jag en uppfattning om att det är långt ifrån alla 
småbarnsföräldrar som läser för sina barn. Jag menar att detta bidrar till att barnen går 
miste om en del av den språkutveckling som är så viktig för de minsta barnen. Maria 
Simonsson skriver att det är viktigt att förskollärarna läser för barnen just på grund av 
att inte alla barn har föräldrar som läser för dem.1 Förskollärarna bör även ha kännedom 
om varför det är bra att läsa för barnen. Jag anser att det är en fördel om förskollärarna 
samspelar med barnbibliotekarierna i de litteraturval de gör, på så sätt kan 
förskolepersonalen få en bättre inblick i det litteraturutbud som finns inom 
barnlitteraturen. En del forskare, som till exempel Maj Asplund Carlsson, har genom 
egna studier kommit fram till att det kan förekomma en dold litterär kanon på flera 
förskolor, bland annat bestående av böcker som anses vara klassiker, såsom Astrid 
Lindgrens böcker och litteratur av Inger och Lasse Sandberg. Att det förekommer en 
sådan tror jag kan bero på att många förskollärare ibland kan ha bråttom när de befinner 
sig på biblioteket och därför främst lånar böcker som de redan känner till. Jag menar att 
detta kan ses som ett problem då barnen inte får ta lika stor del av den ”nyare” 
barnbokslitteraturen.  
 
Debatten om att förskolan möjligtvis har en dold kanon och debatten om barns läsning 
tycker jag är fascinerande och eftersom jag dessutom vill arbeta på ett barnbibliotek i 
framtiden har jag funnit dessa ämnen intressanta och jag ämnar studera dem i min 
uppsats. Asplund Carlssons studie har givit mig mycket inspiration till mitt 
uppsatsarbete.2 Hennes studie handlar om vilka böcker som förekom på förskolan vid 
den tidpunkt då hon genomförde sin studie. Hon noterade under studiens gång att det på 
förskolorna som medverkade i denna förekom en dold litterär kanon och hon har även 
redogjort för vilken barnlitteratur som ingick i denna kanon.3 Eftersom det är 
barnbibliotekarie jag vill arbeta som i framtiden så anser jag det vara intressant att 
genomföra min studie utifrån barnbibliotekariernas perspektiv. Den viktigaste aspekten 
i min studie kommer att vara att studera den litteratursyn som barnbibliotekarierna 
besitter och hur de samarbetar med förskolorna kring litteraturen och på så sätt kommer 
jag även att föra in kanondebatten. Min utgångspunkt kommer alltså då att bli om 
bibliotekarierna själva har en typ av kanon när det gäller barnlitteraturen och 
rekommendationer av böcker till förskolorna, vad de använder för kriterier när de lånar 
ut böcker och vad de vill att barnen ska lära sig av litteraturen.  
 

                                                 
1 Simonsson 2004, s. 97. 
2 Asplund Carlsson, Från Max till Mio – Förskolans litteratururval för barn 1-7 år, 1993 
3 Asplund Carlsson fann under sin studies gång en dold litterär kanon, men det är inte säkert att det 
förekommer en sådan på varenda förskola. Därför kommer jag hädanefter att markera begreppet 
förskolans dolda litterära kanon med citattecken för att påvisa att detta är Asplund Carlssons uttryck 
som jag använder mig av och inte mitt eget. 
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1.2 Problembeskrivning 
 
Barn påverkas ofta av hur vuxna människor tänker, det är de vuxna som är den primära 
källan till barns kunskaper. Redan när barnen är riktigt små kan vuxna människor 
påverka barnen åtskilligt, bland annat när det gäller valet av den litteratur barnen läser. 
Ibland kan det även vara så att både förskollärare och föräldrar lånar böcker till barnen 
utan att de är med och får bestämma själva. Tidigare forskning, bland annat Lennart 
Hellsing och Asplund Carlsson, har visat att vuxna ofta lånar barnlitteratur som de 
redan känner igen från tidigare sammanhang, det kan till exempel vara för dem 
välkända figurer, såsom Pulvret eller Emil, och böcker som länge har varit populära 
inom barnverksamheten.4 Jag tror att det är viktigt att man vidgar sina litterära vyer och 
inte bara lånar litteratur som har tillhört ”förskolornas dolda litterära kanon” i många år. 
Barnlitteraturens litterära ämnen och teman kan ibland spegla den tid som de är skrivna 
i, böcker som är publicerade för många år sedan är inte alltid lika pedagogiskt bildande 
för barnen som böcker som handlar om hur barnens liv idag ser ut är. Med detta menar 
jag att böcker som skrevs för många år sedan ibland kan innehålla normer som inte är 
lika aktuella idag som de var vid tidpunkten då de ”äldre” böckerna utkom. 
Nyutkommen litteratur kan på ett annat sätt lära barnen hur livet och dess värderingar 
ser ut idag. Hellsing skriver att barnlitteratur bör utspela sig i barnens egen samtid och i 
deras naturliga miljö så att litteraturen svarar mot barnens rumsmedvetande.5 
 
Förskollärare kan ibland vara stressade när de kommer till biblioteket. De kanske 
kommer dit efter sina arbetstider eller med många barn, och då finns möjligheten att de 
väljer litteratur som de har en relation till sedan tidigare vilket kan bidra till att de går 
miste om mycket nyutkommen litteratur. I bibliotekslagens nionde paragraf står det 
skrivet att folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar 
genom att erbjuda bland annat böcker för att stimulera till läsning och främja 
språkutveckling.6 Därför anser jag att det är viktigt att förskollärare samarbetar med 
barnbibliotekarierna. De kan på så sätt få upplysningar om nyutgiven pedagogiskt mer 
nydanande barnlitteratur, litteratur som kanske inte är så känd men som ändå är god 
litteratur och som speglar barnens egen nutid på ett mer nytänkande sätt än vad litteratur 
som utkom för många år sedan kan göra. Jag menar att denna litteratur är viktig ur ett 
pedagogiskt syfte, att få ta del av vardagliga problem genom litteraturen är ett roligt sätt 
för barnen att lära sig handskas med de motgångar som de stöter på i livet. Med detta 
menar jag inte att alla barnbibliotekarier har samma typ av litteratursyn, så är självklart 
inte fallet, men de vet i regel mer om vilka nya böcker som har köpts in till biblioteken 
och kan därför upplysa förskollärarna om dessa, kanske inte lika välkända, böcker. 
Genom min uppsats vill jag förmedla till förskolepersonal varför det är viktigt att 
samarbeta med bibliotekarier i valet av barnlitteratur. 

1.3 Förförståelse 
 
Min förförståelse grundar sig på mina tankar om att de flesta bibliotekarier har en viss 
litterär kanon när det gäller barnböcker, men jag tror även att denna kanon förändras 
och utvecklas hela tiden under deras tid som barnbibliotekarie. Ju längre de har arbetat 
desto mer känner de till om barnlitteratur och jag förmodar att de lär sig mycket av vad 
barnen själva frågar efter. Att ”förskolans dolda litterära kanon” har förändrats speciellt 
mycket sedan Asplund Carlsson genomförde sin studie tror jag inte. Jag tror att det 

                                                 
4 Asplund Carlsson 1993, s. 2. och Hellsing 1999, s. 65. 
5 Hellsing 1999, s. 30-31. 
6 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1996:1596 
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fortfarande är författare såsom Astrid Lindgren, Sven Nordqvist och Inger och Lasse 
Sandberg som dominerar.  
 
Att pedagogerna gärna lånar böcker som de redan känner till tror jag beror på att de då 
vet vilket syfte böckerna kan ha och hur de kan använda dem. Syftet med att 
pedagogerna läser för barnen förmodar jag är till stor del för att underhålla dem och få 
dem lugna, men att läsandet för barnen kan stundtals även ha vissa pedagogiska inslag. 
Jag tror dock inte att förskolornas lånefrekvens har förändrats avsevärt under de senaste 
åren, pedagogerna lånar lika mycket böcker till förskolorna idag som de gjorde förr. 
Däremot blir nog bibliotekariernas och förskolornas samarbete hela tiden bättre med 
bland annat bokprat och sagostunder. Ett antagande jag gör handlar om att 
barnbibliotekarierna idag vet mer om varför pedagogerna läser för barnen än vad de 
visste förut och detta gör det lättare för bibliotekarierna att rekommendera lämpliga 
böcker till förskolorna.  
 
Jag förmodar att bibliotekarierna i stor utsträckning har barnens språkutveckling i 
åtanke när de förmedlar böcker till förskolorna, att det viktigaste är att alla barn får ta 
del av litteraturen på grund av att inte alla barn har föräldrar som läser för dem. Denna 
språkutveckling är förberedande för skolan och för det framtida livet och därför tror jag 
att detta är viktigt, både för barnbibliotekarierna och för förskolepedagogerna. 

1.4 Syfte och frågeställningar 
 
Jag har två huvudsyften med denna uppsats, det ena huvudsyftet har varit att undersöka 
några barnbibliotekariers litteratursyn för att få reda på vad dessa tycker att barnen ska 
få ut och lära sig av den litteratur som de tar del av. Mitt andra huvudsyfte har varit att 
studera hur barnbibliotekarierna samarbetar med förskolorna kring barnlitteraturen för 
att bland annat få reda på hur de ställer sig till ”förskolornas dolda litterära kanon”. Jag 
har även tagit reda på hur dessa bibliotekariers tankar kring rekommendationer av 
barnböcker till förskolor ser ut, undersökt om bibliotekarierna har en egen litterär kanon 
och hur de generellt samarbetar med förskolorna.  
 
Min huvudfrågeställning lyder: 
 

• Vad har barnbibliotekarierna i denna studie för litteratursyn och hur tar denna 
sig uttryck i samarbetet med förskolan? 

Mina frågeställningar är: 
• Vilka kriterier använder sig bibliotekarierna i min studie av när de förmedlar 

böcker till förskolorna? 
• Har bibliotekarierna i denna studie någon litterär kanon och hur ser denna i så 

fall ut? 
• Vilka samband kan man se mellan deras eventuella kanon och förskolornas 

dolda kanon? 
• Hur samarbetar förskolorna och de undersökta biblioteken kring 

barnlitteraturen? 
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1.4.1 Avgränsningar 
 
De barn som min studie innefattar är mellan ett och fem år gamla, förskoleklasser berörs 
alltså inte i min studie utan det är bara förskolorna som ingår i denna. Detta på grund av 
att, enligt Asplund Carlsson, barn mellan ett och fem år främst är intresserade av 
bilderböcker och de böcker som Asplund Carlsson kallar för småbarnsböcker, som till 
exempel pekböcker.7 Detta intresse delas inte av barnen i förskoleklasserna i lika hög 
utsträckning, utan de har ofta fått ett intresse för kapitelböcker i högre grad än vad 
barnen i förskolorna har. Dessutom är pedagogiken i förskoleklasserna en del av skolans 
läroplan och omfattas alltså inte av läroplan för förskolan. Kapitelböcker lämpar sig 
främst, enligt Asplund Carlsson, för barn som är fem år och äldre.8 Jag har ändå gjort 
valet att ta med kapitelböcker i min studie på grund av att jag inte kan förutsätta att 
förskolepersonalen inte läser kapitelböcker för några av barnen.   
 
Jag har valt att inrikta min studie på enbart folkbibliotek, men dock tar dessa bibliotek 
även emot skolklasser. Anledningen till att jag inte inkluderar bibliotek som endast 
fungerar som skolbibliotek är att jag tror att förskollärare använder sig av folkbibliotek i 
mycket större utsträckning än vad de använder sig av skolbibliotek. 

1.4.2 Definition av begrepp 
 
Bibliotek Begreppet bibliotek innebär i min studie främst barnavdelningar på svenska 
folkbibliotek, undantag förekommer dock i några få fall. 
 
Bilderbok I min studie innebär en bilderbok alla böcker för barn som innehåller många 
bilder, alltså även exempelvis pekböcker. 
 
Förskola Förskolan är en del av utbildningsväsendet och vänder sig till barn mellan ett 
och fem år som ännu inte har börjat skolan. En uppgift förskolan har är att bedriva 
pedagogisk verksamhet som främjar barnens lärande och utveckling. 
 
Förskoleklass 1998 bildades förskoleklasser som innebär en frivillig skolform i Sverige 
för fem- och sexåringar, alltså året innan barnens skolgång startar. Förskoleklassens 
bestämmelser regleras i skollagen, de är alltså inte en del av förskolan och dess 
läroplan.  
 
Gamla respektive nya böcker Med ”gamla” böcker i uppsatsen menar jag 
barnlitteratur som utgavs för många år sedan oavsett genre och idag är relativt 
”omodern”. Jag ämnar använda begreppet ”nya” böcker på ett liknande sätt, med ”nya” 
böcker menar jag i min uppsats böcker som inte är mer än ett par år gamla, dessa 
innehåller en ”modern” syn på livet och barnens situation. Naturligtvis är jag medveten 
om att man inte kan kategorisera ”gamla” och ”nya” böcker, alla är inte av samma slag. 
Anledningen till att jag ändå valt att göra på detta sätt är för att kunna röra mig med 
endast dessa två begrepp då det underlättar för mig under arbetet med min uppsats. Det 
förekommer dock ett glapp mellan de ”gamla” och de ”nya” böckerna, det gäller 
framför allt böcker som är skrivna på 1980- och 1990-talen. Anledningen till att det 
förekommer ett sådant glapp i min uppsats är att dessa böcker inte lånas ut i samma 

                                                 
7 Asplund Carlsson 1993, s. 10. 
8 Asplund Carlsson 1993, s. 10. 
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utsträckning som de ”gamla” och de ”nya” böckerna gör och är därför inte väsentliga att 
ta med i min uppsats. 
 
Litterär kanon En litterär kanon består av böcker som alla borde ha läst eller bör läsa, i 
mitt fall är det en ”dold kanon” innehållande böcker som pedagogerna anser att barnen 
bör ta del av. Kanonbegreppet används genomgående i min uppsats som en lista över 
böcker som folk, och i min studie framför allt barn, bör ta del av. Detta är inte att 
förväxla med litteratursyn vilket i min uppsats snarare innebär varför eller varför inte 
barnen ska ta del av de böcker som förekommer på dessa listor.  

1.5 Disposition 
 
I detta första kapitel har jag redogjort för betydelsen med min studie och vad det är jag 
vill genomföra. Det innehåller också en beskrivning av mitt vetenskapliga problem och 
varför jag har valt att skriva om just samarbetet mellan förskola och barnbibliotek och 
barnbibliotekariernas litteratursyn. Jag har även beskrivit syftet med studien och vilka 
frågeställningar jag kommer att besvara. Uppsatsens avgränsningar och definitioner av 
några begrepp ingår också i detta inledande kapitel.  
 
Det andra kapitlet behandlar mitt ämnes bakgrund, jag har bland annat tagit upp 
barnbibliotekets historik och hur samarbetet mellan förskola och bibliotek har 
utvecklats.  
 
I uppsatsens tredje kapitel har jag studerat den tidigare forskning som berör min studie. 
Jag har bland annat skrivit generellt om kanonbegreppet och redogjort för vad andra har 
fått fram när de har gjort studier om bland annat förskolans dolda litterära kanon, 
samarbetet mellan förskola och barnbibliotek och olika kopplingar till 
barnbibliotekariers litteratursyn.  
 
I det fjärde kapitlet har jag beskrivit de teorier som jag valt att koppla samman med min 
studie, alltså Lennart Hellsings litteratursyn och John Hultbergs tre strategier, och 
berättat varför jag anser att dessa teorier är relevanta för just min uppsats.  
 
I uppsatsens femte kapitel har jag beskrivit den metod jag valde att använda mig av, 
varför jag gjorde detta val och jag har även beskrivit hur metoden är uppbyggd. Jag har 
även redogjort för hur jag gick till väga för att komma fram till mina resultat.  
 
I det sjätte kapitlet har jag redovisat mina intervjuer och jag beskrev där varje 
bibliotekarie för sig för att det på så sätt senare skulle bli lättare att förstå analys- och 
diskussionsdelarna. 
 
Det sjunde kapitlet är min analysdel. Där har jag analyserat mitt resultat med hjälp av 
den teori som jag genomgående använde mig av i arbetet med min uppsats.  
 
I det åttonde kapitlet har jag diskuterat det resultat som jag fick när jag kopplade 
samman mitt resultat med den tidigare forskning jag redogjort för i kapitel tre. 
 
I nästföljande kapitel har jag kort sammanfattat de slutsatser jag kom fram till genom att 
analysera och diskutera mitt resultat. Jag besvarar mina frågeställningar på ett klart och 
tydligt sätt.  
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Min uppsats avslutas med ett kapitel om tips på vidare forskning och en kort 
sammanfattning av min uppsats.   
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2. Bakgrund 
 
Detta kapitel är främst till för att ge en god bakgrundsbild till min studie, med 
framväxandet av ett samarbete mellan barnbibliotek och förskolor i fokus. Mitt andra 
huvudsyfte med uppsatsen belyses inte här då jag har valt att redogöra för en historiskt 
präglad översikt och inte funnit någon litteratur som skildrar barnbibliotekariers 
litteratursyn ur en historisk synvinkel. 
 
Greta Bolin och Eva von Zweigbergk skrev en bok 1945 med titeln Barn och böcker 
som handlar om barns läsning. Denna fungerar i min uppsats som en historisk översikt. 
Barnlitteraturens betydelse i de svenska hemmen har förändrats mycket under årens 
gång. När Bolin och von Zweigbergk skrev sin bok sågs fortfarande böcker som en lyx 
av en hel del föräldrar vilka saknade intresse för sina barns läsning. Skolbibliotek 
saknades på många håll och barn- och ungdomsavdelningarna på folkbiblioteken var 
ofta bristfälliga. De hade inte tillräckligt med personal och de pengar de fick räckte 
varken till nyinköp av litteratur eller till reparationer av redan befintlig litteratur. Det 
förekom nästan aldrig föreläsningar om barn- och ungdomslitteratur på folkbiblioteken 
och i bokhandlarna fanns det sällan personal som kunde ge tillförlitliga råd till osäkra 
föräldrar om bokvalet till deras barn.9 Bolin och von Zweigbergk diskuterar att barnens 
läsvanor såg olika ut beroende på hur och var barnen växte upp. De menar att de barn 
som växte upp i en familj där böcker sågs som ett naturligt inslag i vardagen och där 
föräldrarna läste mycket, läste mer och betraktade böcker som lika naturliga inslag i 
livet som mat och sömn. Barn som växte upp i hem där föräldrarnas läsvanor främst 
bestod av veckotidningar och så kallad ”skräplitteratur” fick i regel andra och sämre 
läsvanor. Ekonomin var viktig, böcker var dyra och långt ifrån alla föräldrar hade råd att 
köpa böcker till sina barn vilket gynnade folkbiblioteken.10  
 
von Zweigbergk skriver ett kapitel i Barn och böcker om barn mellan två och fem år 
och deras läsvanor och hon har kopplat samman denna åldersgrupp med bilderböcker 
och barnvisor. Hon menar att när barnet vid femton till arton månaders ålder började 
förstå att en tidning faktiskt kan innebära mer än nöjet att bara riva sönder den är det 
moget för sin första bilderbok vilken ofta är en pekbok. Denna första bilderbok skulle, 
enligt von Zweigbergk, visa barnet saker som det kände igen från verkligheten, som det 
höll på att lära sig namnet på och hur dessa saker fungerade. Den första bilderboken 
skulle också innehålla fotografier eller vara mycket naturligt ritad, innehålla de verkliga 
färgsättningarna och återge de föremål som barnen dagligen stöter på.11 von 
Zweigbergk skriver vidare om hur bilderböcker som är riktade till barn mellan två och 
fyra år skulle se ut och vad de borde innehålla. Dessa böcker var till för att visa barnen 
vägen in i litteraturen och skulle, enligt von Zweigbergk, innehålla tydliga bilder i en 
klar och vacker färgställning och mycket lite text som tydligt följde bilderna, orden 
skulle vara enkla och meningarna korta. Bilderböckerna för denna ålder skulle hellre 
skildra livet i städerna än ett liv med sagoväsen, såsom älvor och troll. Detta betydde 
dock inte att böckerna inte skulle innehålla en gnutta fantasi eftersom fantasi och humor 
alltid behövs, menar von Zweigbergk.12 
 
Simonsson skriver att från och med 1970-talet fick förskolan genom bibliotekslån 
tillgång till ett större utbud av bilderböcker än det egna beståndet. Det var alltså då 

                                                 
9 Bolin & von Zweigbergk 1945, s. 11. 
10 Bolin & von Zweigbergk 1945, s. 13. 
11 von Zweigbergk 1945, s. 17. 
12 von Zweigbergk 1945, s. 19. 
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samarbetet mellan biblioteken och förskolorna startades och barnbibliotekarierna höll 
träffar och presenterade nya böcker för förskolepedagogerna.13 Bilderboken i förskolan 
har alltid haft en pedagogisk roll, men dock har synsättet ändrats från att bilderboken 
ska ha haft karaktären av att vara uppfostrande till att vara roande och utvecklande.14  
 
Gunilla Borén och Louise Limberg skriver i sin artikel ”Att väcka läslust – något om 
bibliotekets kreativa roll” att Utbildningsdepartementets Barnkulturgrupp och andra 
politiska dokument på 1970-talet slog fast att det var viktigt att erbjuda barnen kultur i 
de miljöer där de vistades i vardagslag. Detta ledde till att barnbibliotekarierna åkte ut 
till förskolor, daghem, skolor och fritidsgårdar och berättade om och lånade ut böcker 
till de barn som vistades där. Borén och Limberg skriver att de i juni 1989 gjorde 
intervjuer med 28 bibliotekarier som deltog i en fortbildningskurs vid 
Bibliotekshögskolan och de fann då bland annat att bokprat utanför biblioteket var en 
vanlig arbetsmetod, speciellt i skolklasser. Barnbibliotekarierna fick genom bokprat en 
möjlighet att nå alla barn vilket ofta ställdes upp som ett politiskt mål för 
barnbiblioteksverksamhet.15 Ett problem som fanns bland bibliotekarierna vid 
tidpunkten då artikeln skrevs var bibliotekariernas rädsla för att inte nå ut till alla barn, 
barnbibliotekarierna var få och barnen många. Reflexioner av denna typ ledde till att 
bibliotekariernas målgrupp skiftades. De såg nu allt oftare vuxna som arbetar med barn 
som sina viktigaste målgrupper, förskollärare, lärare och även föräldrar som i sin tur kan 
agera som förmedlare av barnlitteratur. Arbetsmetoderna gick ut på att bibliotekarierna 
informerade sin målgrupp om barn- och ungdomslitteratur eller barnkultur och dessa i 
sin tur arbetade vidare med litteraturen eller kulturprogrammet direkt med barnen. Detta 
innebar att fler barn kunde nås i arbetet med litteratur vilket skedde i vardagliga 
sammanhang som en naturlig del i vad barnen sysslade med.16 
 
Statens kulturråd fick 1995 ett uppdrag av regeringen som gick ut på att göra en studie 
över barnbokens ställning på bokmarknaden, inom biblioteksväsendet och inom 
barnomsorgen. En stor vikt skulle läggas på frågor om samarbete mellan barnomsorgen 
och biblioteken och bibliotekens kontakt med föräldrar. Barnboken var viktig för 
barnens språkutveckling och därför var det viktigt att barnen redan under förskoleåldern 
fick kontakt med olika kulturyttringar. Innan studien påbörjades hade både försäljningen 
av barnböcker och biblioteksutlånen av barnböcker minskat drastiskt trots att antalet 
barn ökat.17 I samband med detta fördes en diskussion om flera olika tänkbara 
anledningar till att barnen fick allt sämre tillgång till böcker. Det kunde till exempel röra 
sig om att barnfamiljerna hade fått sämre ekonomi, att biblioteksfilialer och bokbussar 
dragits in, att biblioteken inte längre prioriterade barnverksamheten och att andra media, 
främst TV, fångade barnens intresse mer än vad böckerna gjorde.18 Statens kulturråd 
redogör för de besparingar som har drabbat biblioteksverksamheten:  
 

Bokanslagen har skurits ned, öppethållandet har minskat, programverksamheten har 
reducerats eller upphört, anslagen för personalutbildning har minskat, nya nämnd- och 
förvaltningsorganisationer har i många fall medfört brist på kunskap och insikt i 
kulturfrågorna i kommunerna.19  
 

                                                 
13 Simonsson 2004, s. 43. 
14 Simonsson 2004, s. 45. 
15 Borén & Limberg 1991, s. 36-37. 
16 Borén & Limberg 1991, s. 37. 
17 Statens kulturråd 1996, s. 7. 
18 Statens kulturråd 1996, s. 9. 
19 Statens kulturråd 1996, s. 9-10. 
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På detta sätt har barnverksamheten drabbats av ogenomtänkta besparingsåtgärder. 
Mellan 1990 och 1994 minskade barnbibliotekens inköp med en fjärdedel och 
utlåningen sjönk från 21,1 till 19,3 barnbokslån per barn. Även bibliotekens uppsökande 
verksamhet på förskolorna minskade drastiskt i samband med att antalet förskoleplatser 
ökade. Detta bidrog till att ännu färre barn nåddes av folkbibliotekets barnverksamhet, 
förskolepersonalen ansåg sig inte ha tid eller möjlighet att besöka biblioteket lika ofta 
som tidigare på grund av att nedlagda biblioteksfilialer och indragna bokbussar gjorde 
det dyrt och besvärligt att transportera sig till biblioteket. Orsaken till allt detta kan vara 
att bibliotekets ekonomiska resurser fick läggas på den nödvändiga uppbyggnaden av 
informationsteknologi och till kompetensutveckling inom detta område. 20 
 
Vid den tidpunkt som Statens kulturråd genomförde sin studie var frågan om att instifta 
en bibliotekslag aktuell. Kulturutredningen föreslog en bibliotekslag som skulle betona 
betydelsen av medborgarnas rätt till tryckt information och kunskap och göra insatser 
för att stärka intresset för läsning, litteratur och bildning i samhället. Hela 
biblioteksväsendet befann sig i en förändringsprocess och folkbiblioteken skulle formas 
så att de kunde svara mot de krav som ställdes i informationssamhället. Detta gjorde att 
biblioteken fick använda alla sina pengar till den nödvändiga uppbyggnaden av 
informationsteknologi och till kompetensutvecklingen inom detta område.21 För 
barnbiblioteken betydde dessa förändringar att ”informationsdiskar på barnavdelningar 
stått tomma, att färre barngrupper kunnat tas emot, att färre besök gjorts på förskolor 
och skolor, att man tvingats avstå från medverkan vid många studiedagar och träffar för 
lärare, barnomsorgspersonal och föräldrar”.22 Barnbibliotekets service blev alltså sämre, 
men dock var, och är fortfarande, läsförståelse och läskunnighet en förutsättning för att 
barnen ska kunna tillgodogöra sig informationsteknologin.23 Slutligen skriver Kerstin 
Rydsjö och Anna Carin Elf att samarbetet med förskolorna ofta ses som en självklarhet 
av bibliotekarierna. Dock har detta samarbete minskat under 1980- och 1990-talen på 
grund av de ekonomiska neddragningar som drabbade biblioteken och förskolorna 
under denna tid. Även om folkbiblioteken är en viktig resurs för förskolorna krävs det 
ändå att dessa har ett eget bokbestånd.24 
 
I detta kapitel har jag skildrat hur barnens läsvanor såg ut och att dessa påverkades av 
livet i stort och av de förhållanden som barnen kom ifrån. Jag har även redogjort för hur 
samarbetet mellan bibliotek och förskola både vuxit fram och försämrats. Faktorer som 
jag nämner är bland andra Statens Kulturråds undersökning av samarbete mellan 
barnomsorg och bibliotek och besparingsåtgärder som orsakades av 
informationsteknologin. 
 

                                                 
20 Statens kulturråd 1996, s. 10-11. 
21 Statens kulturråd 1996, s. 40. 
22 Statens kulturråd 1996, s. 40. 
23 Statens kulturråd 1996, s. 40. 
24 Rydsjö & Elf 2007, s. 99-100. 
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3. Litteraturgenomgång och tidigare forskning  
 
Här har jag redogjort för forskning som jag kopplat samman med mitt uppsatsämne. Jag 
har inte funnit någon forskning som specifikt behandlar barnbibliotekariernas 
litteratursyn på det sätt som jag gjort, men dock har jag funnit en hel del information om 
andra avdelningar som min studie berör.  
 
Jag börjar min litteraturgenomgång med att klarlägga först generellt vad 
kanonbegreppet innebär och sen mer specifikt vad ”förskolans dolda litterära kanon” är. 
Detta gör jag för att läsaren ska få klarlagt redan från början vad denna kanon innebär 
på grund av att det är ett centralt begrepp i min uppsats. Asplund Carlsson upptäckte när 
hon genomförde en enkätundersökning att det fanns en dold litterär kanon på de 
förskolor hon undersökte. Liknande litteratur förekom på flera olika förskolor trots att 
det inte fanns någon regel om att förskolor skulle inneha vissa titlar. Sedan följer en 
redogörelse för vad biblioteket innebär i min uppsats, denna innehåller bland annat en 
beskrivning av några olika paragrafer ur bibliotekslagen. Jag har även redogjort för 
olika målsättningar, både några av förskolans mål och några av barnbibliotekets mål. 
Bibliotekens mål går bland annat ut på att bibliotekarierna ska, genom att samarbeta 
med olika institutioner, nå ut till så många barn som möjligt. Ett av förskolans mål är att 
barnen ska utveckla ett rikt och nyanserat talspråk. Jag kommer i mina analys- och 
diskussionsdelar att ställa de mål som jag redovisat mot de åsikter och tankar som de, 
för min uppsats, intervjuade barnbibliotekarierna besitter. Jag har även beskrivit 
projektet LekaSpråkaLära som samtliga bibliotek i min studie har deltagit i. Därefter har 
jag redogjort för barnens eget litteraturval och för vilka som förmedlar litteratur till 
barnen vilka bland annat kan vara föräldrar, förskollärare och bibliotekarier. Jag har 
även redogjort för olika orsaker till att förskollärarna läser för barnen, såsom att barnen 
ska få möjlighet att, genom litteraturen, skapa egna bilder, få ett förvärv av nya 
kunskaper och nya upplevelser. Detta kommer jag att jämföra med varför det, enligt 
bibliotekarierna i min studie, är viktigt att läsa för barn. Jag avslutar mitt litteraturavsnitt 
med ett kapitel som behandlar bibliotekariers litteratursyn i vilket jag tar upp två 
magisteruppsatser som behandlar detta. Den första uppsatsen jag tar upp är skriven av 
Gerd Eriksson och hon har använt en av de teoretiska utgångspunkter jag själv använt. 
De resultat hon har fått fram i sina intervjuer har jag jämfört med det som 
bibliotekarierna i min studie tänker på när de köper in barnlitteratur. De tankar som de 
bibliotekarier, som Elisabeth Jakobsson i sin uppsats har intervjuat, besitter om vad som 
är viktigt i arbetet med små barn har jag jämfört med de av mig intervjuade 
bibliotekarierna.  

3.1 Sökning efter tidigare forskning och litteratur 
 
Jag har funnit mycket relevant litteratur i flera magisteruppsatser av bland andra Anna 
Carin Elf & Nancy Petrén och Gerd Eriksson och även i annan typ av litteratur, såsom 
Maria Simonssons avhandling Bilderboken i förskolan. Jag har även gjort sökningar 
efter barnbibliotekariers syn på barnböcker, men inte funnit så mycket som behandlar 
detta. Därför har jag funnit det relevant att genomföra en studie om barnbibliotekariers 
litteratursyn. Mina sökningar efter magisteruppsatser har jag gjort i Borås digitala arkiv 
BADA och på uppsatser.se och jag har även gjort sökningar i Libris och i bibliotek.se 
efter övrig litteratur. Anledningen till att jag valde just dessa sökvägar är att de 
övergriper stora litterära områden och jag anser att dessa har fungerat bra då jag inte har 
funnit någon databas som behandlar just mitt område. Jag har främst funnit min 
litteratur med hjälp av andra uppsatsers litteraturförteckningar och har därför främst 
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använt mig av uppsatser.se medan jag har valt bort mer specifika databaser. Specifika 
databaser har jag valt bort då jag upptäckte att det var svårt att finna litteratur som 
behandlar just mitt område, jag fick fler sökträffar då jag gjorde sökningar i mer 
övergripande kataloger och databaser. Jag har inte gjort några större sökningar efter 
utomnordisk litteratur då jag endast har riktat in mig på svenska barnbibliotek och 
förskolor. Många av de bilderböcker som är aktuella för dagens förskolor är skrivna av 
svenska författare, bland andra de som ingår i den dolda litterära kanon som Asplund 
Carlsson skriver om, och detta är även det en anledning till att jag inte har genomfört 
några större sökningar efter litteratur på engelska. Jag har alltså inte funnit så mycket 
litteratur om just barnbibliotekariers litteratursyn och om detta i kombination med 
förskolan har jag inte funnit något som är tillräckligt relevant för min studie. 

3.2 Kanonbegreppet 
 
Enligt Nationalencyklopedins nätupplaga (080211) innebär kanonbegreppet texter och 
dokument som anses normerande. Specifikt inom litteraturvetenskapen innebär 
kanonbegreppet de verk som av forskningen tillskrivs en viss författare. Under 
senantiken var de verk som föll inom begreppet kanon verk som var skrivna av 
mönstergilla författare, verk som kunde ses som ett rättesnöre för litterärt skapande. Det 
är ur detta som den moderna litteraturvetenskapliga betydelsen av kanonbegreppet har 
uppkommit vilken innebär, enligt Nationalencyklopedin, ”det urval av litterära verk 
som vid en viss tid läses i skolor, är föremål för forskning, hålls aktuella genom 
nyutgåvor osv.”25 De verk som faller inom begreppet kanon antas prägla nya 
generationers normer och litterära uppfattningar. Vilka som är de litterära kanoniska 
texterna beror av tidens värderingar. 
 
En kanon betyder, som ovan nämnts, norm eller rättesnöre, en norm som återspeglar en 
kollektiv åsikt med giltighet under en längre tid. Staffan Bergsten är docent i 
litteraturvetenskap vid Uppsala universitet och Lars Elleström är professor i 
litteraturvetenskap vid Växjö universitet. De definierar en litterär kanon på följande sätt: 
”Den litteraturhistoriska kanon består av de diktverk vilka oberoende av enskilda läsares 
och forskares personliga tycke och smak anses utgöra det omistliga arv som varje ny 
generation av bildningssökande har att tillägna sig och föra vidare.”26 Det finns en 
internationell kanon som består av kända verk skriva av stora författare, som till 
exempel Homeros, Dante och Shakespeare. Men varje land har även en nationell kanon 
med författare från det egna landet. Exempel på svenska sådana är August Strindberg 
och Selma Lagerlöf. Den litteraturhistoriska kanon kan aldrig fastställas en gång för alla 
utan förändras ständigt, äldre diktverk måste ge plats åt nya diktverk som utges.27 
Denna fyller även en funktion som bildningsfundament och kulturell referensram, den 
bidrar till internationell förståelse och gemenskap som gör att den blir viktig för den 
västerländska kulturkretsen.28 
 
De första kanoniska texterna var de bibliska skrifterna, men det var dock, enligt den 
amerikanske litteraturvetaren Harold Bloom, möjligen Dante som var upphovet till vår 
moderna föreställning om det kanoniska. Tanken med denna föreställning är att skapa 
ett verk som vi ogärna lämnar ifrån oss, alltså ett verk som kommer att leva kvar i alla 
tider. Bloom skriver även att det synsätt vi har på kanon numera egentligen inte börjar 

                                                 
25 http://www.ne.se 
26 Bergsten & Elleström 2004, s. 31. 
27 Bergsten & Elleström 2004, s. 31-32. 
28 Bergsten & Elleström 2004, s. 43. 



12 
 

förrän i mitten av 1700-talet.29 Ursprungligen var kanon detsamma som urvalet böcker 
på många läroanstalter. Men Bloom nämner ett sätt som vi ser på kanon numera, 
nämligen att vi bör se vår kanon som en diktares och läsares relation till det som är 
bevarat av allt det som har skrivits istället för att se på kanon som en akademisk 
litteraturlista som måste betas av.30 Den litteratur som anses vara estetiskt minnesvärd, 
såsom Homeros och Shakespeare, kommer att leva vidare i alla tider. Alla författare 
strävar förmodligen efter det kanoniska, alltså att uppgå i kollektivets eller samhällets 
minne.31 

3.3 ”Förskolans dolda litterära kanon”  
 
Maj Asplund Carlsson, fil. doktor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet, 
genomförde hösten 1992 en enkätundersökning med 50 daghem i och i närheten av 
Göteborg. Där tog hon reda på vilka böcker som just då lästes för förskolebarn i 
åldrarna ett till sex och vilka böcker som var populära bland barn i denna åldersgrupp. 
Hon delade in böckerna i tre grupper, småbarnsböcker, till exempel pekböcker, 
bilderböcker och kapitelböcker. Böckerna om Alfons Åberg och böcker som är skrivna 
av Astrid Lindgren fanns i regel på varenda förskola under denna tid. Många 
förskollärare var dock tveksamma till om Astrid Lindgrens böcker egentligen är så 
lämpliga för förskolebarn på grund av att språket, strukturen och innehållet anses vara 
lite för komplicerat för de minsta barnen. Många av hennes sagor är även ganska otäcka 
och därför inte alltid lämpliga för barnen i förskoleåldern.32 Asplund Carlsson fick in 40 
enkätsvar och genom dessa visade det sig att förskolorna som ingick i hennes studie 
hade en dold litterär kanon. Samma författarnamn och samma typ av böcker återkom i 
flera av enkätsvaren, men det fanns även en stor bredd i urvalet av andra författare och 
böcker.33 Böckerna om Totte, Max och Pulvret var inte nyutkomna, men de var exempel 
på titlar som de minsta barnen på förskolan tyckte om och därför ofta tog del av. Det 
förekom däremot ingen större mängd nyutgiven barnlitteratur bland enkätsvaren.34 
Asplund Carlsson genomförde sin undersökning under första halvan av 1990-talet och 
då hade inte förskolans dolda litterära kanon förändrats speciellt mycket sedan 1970-
talet, böckerna om Pettson var de enda som då hade tillkommit. Hon menar alltså att det 
föreföll som om förskolans dolda litterära kanon utvecklades under 1970-talet och inte 
hade förändrats nämnvärt sedan dess.35 
 
Inger Nilsson, fil. doktor i litteraturvetenskap, som i sin avhandling Krakel Spektakel, 
hör hur det låter! har studerat Lennart Hellsings språkvärld, skriver i sitt inledande 
kapitel att en tanke om kulturarv och traditionsgemenskap ofta finns med när 
barnansvariga vuxna betraktar barnlitteratur. Barn ska alltså läsa klassiska böcker, 
såsom Elsa Beskows bilderböcker, och höra klassiska ramsor. De vuxna kräver inte 
alltid i första hand att en barnbok ska vara nyskapande. Nilsson anser också att det 
nästan finns en slags oskriven kanon för förskolorna på ett liknande sätt som det en 
gång i tiden utkristalliserades en litterär kanon för grundskolebarn.36 Hon menar att de 
vuxnas minnen som de själva har med sig från barndomen påverkar vilka texter som de 

                                                 
29 Bloom 2000, s. 31-32. 
30 Bloom 2000, s. 27, 29. 
31 Bloom 2000, s. 29-31. 
32 Asplund Carlsson 1993, s. 10. 
33 Asplund Carlsson 1993, s. 2. 
34 Asplund Carlsson 1993, s. 2. 
35 Asplund Carlsson 1993, s. 2. 
36 Nilsson 2001, s. 34-35. 
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själva väljer till barnen. Även i mötet med den moderna barnlitteraturen kan de 
traditionella dragen i texterna vara av stor betydelse.37 

3.4 Barnbibliotek 
 
Barnbibliotekets verksamhet har länge bestått av samma arbetsuppgifter, som till 
exempel urval, inköp, referensarbete, programverksamhet och samarbete med andra 
institutioner i lokalsamhället. Dock har nya situationer fått till följd att bibliotekets 
verksamhet har ändrat inriktning och metoder och mycket har tillkommit, till exempel 
Internet och utlånandet av datorspel.38 
 
Folkbibliotekets grundidé, som barnbiblioteket är en del av, är att ge tillgång till 
information och kulturupplevelser, stimulera läslust och ge möjlighet att skapa egen 
kunskap. Barnbiblioteket anpassar sig till barnet bland annat genom möblering, format 
och skyltning, färger och utsmyckningar och genom att bibliotekarierna håller 
sagostunder för barnen som kan ses som en motsvarighet till de berättarkvällar som 
förekommer på vuxenavdelningarna. Litteraturen på barnavdelningarna anpassas efter 
barnens läsförmåga och läspreferenser och efter deras önskningar och intressen.39 Varje 
folkbibliotek har en barnavdelning och en verksamhet som vänder sig till just barnen, 
skriver Rydsjö och Elf. 40  
  
Barnbiblioteket har en målsättning som heter ”På barns och ungdomars villkor”. Den 
kom till i samband med att Sverige 1990 anslöt sig till FN:s deklaration om barnens 
rättigheter, mer känd som barnkonventionen. Rekommendationerna för barn- och 
ungdomsbiblioteken bygger på tillämpbara artiklar från denna.41 ”På barns och 
ungdomars villkor” innehåller många viktiga punkter, bland andra tre som jag anser kan 
kopplas samman med samarbetet mellan förskola och bibliotek. Dessa lyder som följer:  
 

Biblioteket ska vara en angelägenhet för alla barn och ungdomar. 
 
Biblioteket ska vara en del av samhällets nätverk för barn och ungdomar när det gäller 
språkutveckling, kulturarv, kulturupplevelser och eget skapande. 
 
Biblioteket ska stimulera till nyfikenhet och läslust. För muntligt berättande, 
upplevelseläsning och för barns och ungdomars eget kunskapssökande ska biblioteket vara 
ledande. Biblioteket ska vara aktivt och uppsökande.42 
 

1975 trädde Barnbibliotekets målsättning (SABs) i kraft och denna är idag 
reviderad och ersatt med ”På barns och ungdomars villkor”. Några av SABs 
punkter är formulerade på ett sådant sätt att det blir lättare att applicera dem på 
min studie än vad det är att applicera ”På barns och ungdomars villkor”. Dessa tre 
punkter som här följer liknar dock de tre ovan nämnda punkterna från ”På barns 
och ungdomars villkor”: 
 

Barnbibliotekets mål är att nå ut till alla barn.  
 
Biblioteket ska medverka till att skapa förutsättningar för en gynnsam språkutveckling. 
 

                                                 
37 Nilsson 2001, s. 35. 
38 Rydsjö & Elf 2007, s. 51. 
39 Rydsjö & Elf 2007, s. 24. 
40 Rydsjö & Elf 2007, s. 25. 
41 http://www.biblioteksforeningen.org/organisation/dokument/pdf/Barnrek.pdf, s. 1.  
42 http://www.biblioteksforeningen.org/organisation/dokument/pdf/Barnrek.pdf, s. 2.  
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För att förverkliga målsättningen att nå ut till alla barn måste biblioteket aktivt söka upp 
och samarbeta med de institutioner, organisationer eller enskilda som arbetar med barn och 
sprida information om böcker, läsning och bibliotek.43 
 

Skola och förskola har länge varit barnbibliotekets viktigaste samarbetspartners.44 Då 
barnbibliotekets mål är att nå ut till alla barn tycker jag det är viktigt att ett samarbete 
finns mellan förskola och bibliotek. I och med detta samarbete får biblioteken genom 
förskolorna kontakt med de barn som inte har föräldrar som tar med sig sina barn till 
biblioteket. Barnbiblioteket och förskolan strävar efter samma mål, nämligen att 
utveckla barnens språk. Detta anser jag vara en anledning till varför samarbetet är 
viktigt, att biblioteken och förskolorna tillsammans ska utveckla barnens språk genom 
litteraturen. Förskolorna är en av de institutioner som biblioteket aktivt måste söka upp 
och samarbeta med vilket gör även den tredje punkten viktig.  
 
Sveriges bibliotekslag, som grundar sig i Unescos folkbiblioteksmanifest, tillkom 1997 
och i denna formuleras en särskild paragraf om folk- och skolbibliotekets uppdrag i 
relation till barn och ungdomar.45 
 

”9 § Folk- och skolbiblioteken 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.”46  

Folkbiblioteken är en del av kulturpolitiken vars mål gäller yttrandefrihet, jämlikhet, 
kulturell mångfald, kulturarv och internationalisering. Yttrandefrihetsmålet innefattar 
barnen och det förutsätts att alla barn ska ha tillgång till språk, kunskap, information 
och arenor som är tillgängliga för alla.47 

3.5 Barnbibliotekets samarbete med förskolan 
 
Att jag fann så lite forskning om just samarbete mellan barnbibliotek och förskola 
förmodar jag kan bero bland annat på att detta samarbete numera inte är speciellt 
omfattande. Men det kan dock vara under förändring genom att flera städer deltar i 
projektet LekaSpråkaLära som beskrivs nedan. 
 
Förskolan har en läroplan, Läroplan för förskolan (hädanefter Lpfö98), och under en av 
rubrikerna i denna, ”Utveckling och lärande” finns det några mål som jag förmodar kan 
ha stor betydelse för förskolepersonalens tankar kring bibliotekslån av barnlitteratur. 
Förskolan ska bland annat sträva efter att varje barn 
 

utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och sin förmåga att kommunicera med andra och 
att uttrycka tankar, 
 
utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, sitt intresse för 
skriftspråk och för förståelsen av symboler samt deras kommunikativa funktioner,48 
 

Dessa mål får barnen bland annat tillgång till genom att ta del av litteratur. Det står 
däremot ingenting generellt i Lpfö98 om barns läsning, att det är viktigt att pedagogerna 

                                                 
43 Utarbetad av SAB:s specialgrupp för barn- och tonårsverksamhet 1975-76, Rydsjö & Elf 2007, s. 16. 
44 Rydsjö 1994, s. 21. 
45 Rydsjö & Elf 2007, s. 27. 
46 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1996:1596 
47 Rydsjö & Elf 2007, s. 27. 
48 Lpfö 98, s. 9. 
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läser för barnen eller förskolans samarbete med biblioteket. De ovan nämnda målen i 
Lpfö98 stämmer väl överens med formuleringarna i bibliotekslagen, både förskola och 
bibliotek strävar efter att stimulera barnens nyfikenhet, intressen, barnens eget 
skapande, deras språkutveckling och deras intresse för skriftspråket.49  
 

3.5.1 Projektet LekaSpråkaLära 
 
Myndigheten för skolutveckling vill med projektet LekaSpråkaLära stimulera, inspirera 
och argumentera för utvecklingen av miljöer för lärande i förskolan och de vill även 
stärka och stimulera förskolornas pedagogiska arbete med språkutveckling.50 Under 
åren 2002-2004 samverkade Myndigheten för skolutveckling genom projektet 
Språkrum med LekaSpråkaLära med Karlstads, Göteborgs och Umeå universitet. De 
fick i uppdrag att ordna träffar en gång i halvåret och utvecklingsarbete mellan dessa 
träffar för bibliotekarier och förskollärare i regionens kommuner, 90 arbetslag startade 
LekaSpråkaLära under våren 2003. Projektet har genomförts ytterligare en gång, mellan 
2006 och 2007 deltog den stad som är aktuell i min undersökning i projektet. Kurser i 
LekaSpråkaLära finns idag både vid Karlstads och Umeå universitet och flera 
förskolepedagoger har tillsammans med bibliotekarier utvecklat sitt arbete med barns 
språkutveckling. Projektet går bland annat ut på att en förskollärare och en bibliotekarie 
från varje deltagande kommun utför ett eget utvecklingsarbete. De som arbetar inom 
förskolan har ett uppdrag att utveckla synen på lärande och binda ihop svensk 
förskoletradition med svenskt utbildningsväsende. På folkbiblioteken finns det en stark 
tradition att vända sig mot förskolebarn med läsfrämjande insatser.51 Syftet med 
LekaSpråkaLära är alltså att stödja det pedagogiska arbetet med läsning, litteratur och 
språkutveckling genom att stimulera förskola och bibliotek att utveckla sitt samarbete.52 

3.6 Barns litteraturval  
 
Syftet med Anna Carin Elfs och Nancy Petréns magisteruppsats i biblioteks- och 
informationsvetenskap ”Kolla vad jag hittade!” Förskolebarns bilderbokssökning med 
samspel i fokus är att undersöka hur förskolebarn söker och väljer bilderböcker på ett 
folkbibliotek. Deras fokus är barnens samspel när de besöker biblioteket med sin 
förskolegrupp och det meningsskapande som uppstår i detta samspel. Elf och Petréns 
studie visar att barnen många gånger intresserar sig för likartade bilderböcker och de 
menar att majoriteten av barnens bokval kan sorteras in i två kategorier av böcker; 
förskolans litterära kanon och barns egna medieangelägenheter. I de båda kategorierna 
lockas barnen av att de känner igen böckerna och det märks, menar Elf och Petrén, att 
böckernas figurer är välkända för barnen. De skriver också att pedagogen på den 
förskola där de gör sin studie gärna läser böcker som anses vara klassiker för barnen, 
såsom böcker av Astrid Lindgren och Gunilla Bergström. Böcker av dessa författare 
väcker barnens uppmärksamhet när de kommer till biblioteket och de väljer ofta böcker 
som de har sett och hört förut.53 Även barnens mediala värld påverkar barnen, de vill ha 
böcker om figurer som de till exempel har sett en film om, såsom Björnbröder eller 
Håkan Bråkan.54 De flesta bilderboksfigurer som barnen har nämnt vid namn har ofta 
tillhört förskolans litterära kanon, barns egna medieangelägenheter eller båda två, menar 

                                                 
49 Rydsjö & Elf 2007, s. 28. 
50 Myndigheten för skolutveckling 2004, s. 5. 
51 Myndigheten för skolutveckling 2004, s. 6-7. 
52 Myndigheten för skolutveckling 2004, s. 68. 
53 Elf & Petrén 2004, s. 42. 
54 Elf & Petrén 2004, s. 43-45. 
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Elf och Petrén.55 Elf och Petrén har kommit fram till att böcker om figurer från barns 
medievärld inte finns i tillräckligt stor utsträckning i bibliotekets bilderboksbackar. De 
vill därför att fler sådana böcker ska finnas på biblioteket för att barnens 
kvalitetsaspekter bättre ska komma till sin rätt. De har inte sett att barnen har sökt hjälp 
av en bibliotekarie när de letar efter bilderböcker. Bibliotekarierna har inte sökt någon 
kontakt med förskolegruppen under tidpunkten för undersökningen.56  

3.7 Barns samspel med litteraturen 
Passa upp, passa, passa vidare? – handbok för barnbibliotek är en skrift som är skriven 
av Britt Engdal, Ulla Forsén, Malin Koldenius och Lena Skoglund och har haft avsikten 
att utarbeta underlag för praktiskt biblioteksarbete. Men med tanke på att denna 
handbok skrevs för 26 år sedan ser detta praktiska biblioteksarbete annorlunda ut nu och 
har utvecklats mer under årens lopp.  Anledningen till att jag ändå valt att använda 
denna studie i min uppsats är att jag anser att de avsnitt jag har valt att inkludera 
fortfarande är aktuellt. Aspekter av detta har även framkommit i andra studier som jag 
tagit del av. Författarna till Passa upp, passa, passa vidare? – handbok för 
barnbibliotek anser att de synpunkter som de får fram går att tillämpa på all 
barnbiblioteksverksamhet. De har dock inte haft möjlighet att täcka in alla aspekter av 
denna, såsom arbete med invandrarbarn och sjukhusverksamhet.57 En handbok för all 
barnbiblioteksverksamhet skulle antagligen inte kunna fungera på samma sätt idag då 
verksamheten kan se olika ut beroende på vilka människor som bor i bibliotekets 
upptagningsområde. Exempelvis så kanske ett barnbibliotek som är beläget i ett 
invandrartätt område behöver arbeta mer med en grundlig språkutveckling. De riktigt 
stora barnbiblioteken har kanske inte heller möjlighet att arbeta efter en sådan plan då 
de har väldigt många besökare per dag och därför inte skulle hinna med det. 
 
Engdal med flera menar att det mellan författarna till barnböckerna och barnen själva 
finns många olika förmedlare, såsom föräldrar, förskollärare och bibliotekarier. Dessa 
bestämmer ofta vilka böcker barnen ska läsa, barnen bestämmer sällan själva. Det är de 
vuxna som ger ut böckerna, debatterar, recenserar och köper in barnens böcker. Det är 
alltså dessa människors föreställning om vad barn vill läsa och vad vuxna förväntas 
köpa som styr det utbud vi idag har av barnböcker. Dessa böcker blir de böcker som 
barnen känner till; när man frågar barnen om vilka böcker de skulle vilja ha vill de ofta 
ha sådana böcker som kan kopplas samman med de böcker som de redan har läst och 
engagerat sig i.58 
 
Maria Simonsson, fil. doktor vid Linköpings universitet, skriver att förskolepersonalen 
använder barnens litteratur på förskolan till flera olika ändamål, bland annat för att 
främja barnens språkutveckling, som utgångspunkt för diskussioner, att utveckla 
barnens fantasi och för att ge barnen en stunds vila eller underhållning. De flesta 
förskollärare anser att bilderböckerna är väldigt användbara i syftet att lära barnen olika 
saker.59 I Simonssons studie framkommer det att förskolepedagogerna anser att 
bilderboken är viktig för barnen och att den har en given plats inom förskolan och 
barnkulturen. Pedagogerna i studien anser att förskolebarnen ska ta del av de böcker 
som beskrivs som klassiker och moderna halvklassiker. Barnen ska föras in i en 
kulturgemenskap och kulturarvet ska förmedlas till dem. Bröderna Grimm och Inger 
och Lasse Sandberg är några exempel på författare som har skrivit sådana böcker som 
                                                 
55 Elf & Petrén 2004, s. 59. 
56 Elf & Petrén 2004, s. 59. 
57 Engdal, Forsén, Koldenius & Skoglund 1982, s. 7. 
58 Engdal, Forsén, Koldenius & Skoglund 1982, s. 31. 
59 Simonsson 2004, s. 15. 
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pedagogerna nämner.60 Dessa författare återkommer även i Asplund Carlssons ovan 
nämnda studie Från Max till Mio. Engdal med flera menar att litteraturen ger barnen 
möjlighet att stanna upp, tänka själva, läsa om, fundera och skapa egna bilder. Detta är 
viktigt att tänka på när man som vuxen läser för ett barn.61 De pedagoger som har 
medverkat i Simonssons studie menar att det är viktigt att de läser för alla barn på grund 
av att inte alla barn har föräldrar som läser för dem. Genom att förskolepersonalen läser 
för barnen så kan de ändå få tillgång till ett litterärt kapital och på detta sätt kommer alla 
barn ha en grundläggande bokerfarenhet och bokkompetens att ta med sig till skolan.62 
Pedagogerna poängterar att de använder bilderböcker för att utveckla barnens språk, 
innefattande ordförråd och språkförståelse.63 För att denna utveckling ska vara möjlig är 
det viktigt att böckerna inte är för svåra för barnen och inte innehåller krångliga ord 
eller formuleringar som inte barnen förstår.64 Det finns litteratur som pedagogerna i 
Simonssons studie även anser vara olämpliga för förskolebarnen och exempel på 
företeelser som denna litteratur innehåller är böcker med långa och svåra texter, 
olämpliga ord eller sexuella anspelningar.65 Barnen ska även få tillgång till, genom att 
pedagogerna läser för dem, ett förvärv av nya kunskaper, insikter och upplevelser. Detta 
är bra i ett förberedande syfte för framtiden. Barnen i förskoleåldern är främst 
intresserade av bilderna i böckerna, det är först vid fem års ålder som pedagogerna kan 
börja läsa kapitelböcker för dem så att de ska lära sig att bara lyssna och skapa egna 
bilder i fantasin.66 I Simonssons undersökning har det även framkommit att andra 
orsaker till att förskollärarna läser för barnen är att barnen ska få lära sig att komma till 
ro och att sitta stilla och lyssna. Det ska också sätta barnens fantasi i rörelse, bland annat 
för att leken knyts ihop med både fantasi och kreativitet. Böckernas fantasivärld blir 
även en mer trivsam och stillsam underhållning för barnen där de kan känna sig trygga 
och delaktiga i en kollektiv läsgemenskap. Att bilderböckerna kan nyttjas i pedagogiska 
syften är alltså, enligt Simonssons resultat, viktigare än bilderbokens estetiska 
funktioner vilket pedagogerna i studien inte nämner så mycket om.67  

3.8 Barnbibliotekariers litteratursyn 
 
Gerd Eriksson har skrivit en magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap 
som handlar om hur barnbibliotekarier motiverar sina inköp av barn- och 
ungdomslitteratur. Hennes syfte med studien är att utröna vad som upplevs som 
problematiskt vid urvalet av den litteratur de ska köpa in och vad som upplevs fungera 
bra.68 För att besvara sitt syfte har Eriksson intervjuat sex inköpsansvariga 
barnbibliotekarier i Dalarna.69 Hon har analyserat sina intervjuer utifrån fyra 
litteraturpedagogiska perspektiv vilka tre av dem, det traditionalistiska perspektivet, det 
pragmatiska perspektivet och det emancipatoriska perspektivet, förklaras närmare i mitt 
teoriavsnitt. Huvudpunkten i det fjärde perspektivet som Eriksson använder som 
analysverktyg, det utvecklingspsykologiska perspektivet, är hur betydelsefullt det är att 
barn på ett tidigt stadium får komma i kontakt med sagor och ramsor, bland annat för att 
få lära sig hur livet är och vad som är rätt eller fel.70 Hon har valt att dela upp sin 
                                                 
60 Simonsson 2004, s. 96-97. 
61 Engdal, Forsén, Koldenius & Skoglund 1982, s. 30. 
62 Simonsson 2004, s. 96-97. 
63 Simonsson 2004, s. 99. 
64 Asplund Carlsson 1993, s. 10. 
65 Simonsson 2004, s. 100. 
66 Simonsson 2004, s. 101. 
67 Simonsson 2004, s. 103-105. 
68 Eriksson 2005, s. 2. 
69 Eriksson 2005, s. 36. 
70 Eriksson 2005, s. 32. 
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resultatredovisning i två delar, ”Analyserade resultat” och ”Övrig resultatredovisning”. 
Hon har i sin första del ”Analyserade resultat” redovisat varje litteraturpedagogiskt 
perspektiv var för sig.  
 
De bibliotekarier som Eriksson har intervjuat tycker det är viktigt att se till att klassiker 
åtminstone finns tillgängliga på alla bibliotek och att klassiker som en gång har gallrats 
bort ska ersättas så att låntagarna ska kunna låna dem om de vill. Några av de sex 
bibliotekarierna anser att det är viktigt att föra kulturarvet vidare. De övriga 
bibliotekarierna menar att det inte är bibliotekets ansvar att föra vidare kulturarvet utan 
det är skolans ansvar, det finns annan litteratur som är viktigare att förmedla.71 När det 
gäller det pragmatiska perspektivet, vilket innebär att det är viktigare att man läser än 
vad man läser, så har Eriksson använt sig av den så kallade massmarknadslitteraturen, 
såsom Fem-böckerna och böckerna om Kitty. De flesta av de intervjuade 
bibliotekarierna som medverkat i Erikssons studie menar att massmarknadslitteraturen 
är bra för lästräning och bidrar till att barnen kommer igång med sin läsning. De tycker 
dock inte att denna typ av litteratur håller en speciellt god kvalitet och några av 
bibliotekarierna ställer sig ovilliga till att denna typ av litteratur ska finnas på 
biblioteken. Två av biblioteken köper dock in den på grund av att efterfrågan är hög. 
Några av bibliotekarierna menar att man avskräcker barnen från att komma till 
biblioteket om man ”slänger ut” all massmarknadslitteratur, de vill att barnen ska 
komma till biblioteket och massmarknadslitteratur är just sådant som många barn frågar 
efter.72 De bibliotekarier som medverkar i Erikssons studie besitter alla åsikten att det är 
betydelsefullt att köpa in litteratur som bidrar till debatt om människa och samhälle.73 
Genom dessa böcker kan ungdomarna hänga med i politiken och lära sig hur det sociala 
livet ter sig för olika människor.74 Bibliotekarierna menar allihop att det är viktigt för 
biblioteken att ha sagor och sagosamlingar även om de inte efterfrågas speciellt mycket, 
att det är något biblioteken måste ha, en form av kulturarv. Bibliotekarierna försöker 
ersätta gallrade sagor så långt det går och alla tycker att det ska finnas tillgängligt.75 I 
den övriga resultatredovisningen som Eriksson har genomfört framkommer det att BTJ 
är det som påverkar barnbibliotekariernas inköp av barn- och ungdomsböcker mest.76 
Bibliotekarierna i Erikssons studie tänker alla på efterfrågan när det gäller att köpa in 
barn- och ungdomslitteratur och de köper även in litteratur som har fått dålig kritik, 
bland annat för att det är vuxna som har recenserat böckerna och det är inte alls säkert 
att barnen tänker på samma sätt.77  
 
Eriksson har utifrån sina studier dragit slutsatsen att av de fyra perspektiven så väger det 
emancipatoriska tyngst när det gäller inköp av barnlitteratur till de berörda biblioteken, 
men dock väger de traditionalistiska och utvecklingspsykologiska perspektiven nästan 
lika tungt. Efterfrågan och tillgängligheten har alltså betydelse för hur pass bra inköpen 
fungerar.78 En viktig slutsats som Eriksson kommer fram till är bibliotekariernas 
resonemang när de väljer ut vilka böcker som ska köpas in och dessa lyder som följer; 
”man vill skaffa lättlästa böcker på grund av efterfrågan, vill köpa in bra böcker, vill ha 
ett brett utbud, tittar efter bra recensioner, vill hålla en litterär nivå, tar hänsyn till 
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72 Eriksson 2005, s. 41-45. 
73 Eriksson 2005, s. 45. 
74 Eriksson 2005, s. 45-46. 
75 Eriksson 2005, s. 46-48. 
76 Eriksson 2005, s. 52. 
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kvalitetskrav, handlar mer av förväntat populära böcker [---]”.79 Denna speglar 
bibliotekariernas litteratursyn i uppsatsen på ett bra sätt. 
 
Elisabeth Jakobsson har skrivit en magisteruppsats i biblioteks- och 
informationsvetenskap som heter Barnbibliotekariers syn på arbetet med små barn – En 
kvalitativ studie. Syftet med denna är att utifrån fem barnbibliotekariers utsagor få en 
bild av hur de ser på sitt arbete och vad de inom biblioteket anser vara viktigt i arbetet 
med små barn mellan ett och fem år. Hon vill även undersöka hur bibliotekarierna 
arbetar för att nå de små barnen och vad som driver dem i deras arbete.80 Ett annat syfte 
som hon har med sin uppsats är att undersöka om Vygotskijs teorier känns igen i 
bibliotekariernas utsagor men detta utvecklar jag dock inte närmare här på grund av att 
det inte är relevant för min studie. Jakobsson har genomfört intervjuer med fem 
barnbibliotekarier. Hon skriver att samarbetet med förskolorna, som är en av de 
institutioner som biblioteken i studien samarbetar med, och dess personal är en 
betydelsefull uppgift för alla de fem barnbibliotekarier som hon har intervjuat, men 
dock är deras arbetsmetoder olika. På några av biblioteken lånas boklådor ut till 
förskolorna, på några ordnas bokpresentationer för förskollärarna varje år och på ett 
bibliotek skänker man varje år ett grundbestånd av böcker till några förskolor i 
upptagningsområdet.81 När Jakobsson undersöker vad som driver barnbibliotekarierna i 
sitt yrke får hon många olika svar och tankar från bibliotekarierna. De flesta av de 
intervjuade barnbibliotekarierna pratar om att språkutvecklingen är viktig, det är viktigt 
att små barn får ta del av läsning så tidigt som möjligt och att böcker kan vara en hjälp 
att stimulera tillgången till ett bra språk. Andra tankar från barnbibliotekarierna som 
dyker upp i resultatgenomgången är att läsglädjen, läsupplevelsen och att barnen ska få 
nya intryck är viktigt. Men språket verkar ändå vara den största drivkraften för de 
intervjuade barnbibliotekarierna. Jakobsson får även ut i sin analys att språket behövs 
för att kunna sätta ord på sina känslor och som en hjälp i att växa som människa, att ge 
barnen tillgång till ett språk genom litteraturen anses alltså som otroligt viktigt.82 Barn 
kan få tillgång till ett språk på andra sätt än genom litteratur, läsupplevelsen och 
läsglädjen borde vara minst lika viktig som språkutvecklingen är. Språkutvecklingen är 
viktig, men att barnen njuter av litteraturen är ännu viktigare, på så sätt lär de sig att 
tycka om litteratur och då är språkutvecklingen något som kommer automatiskt.  
 
Jakobsson har även undersökt hur barnbibliotekarierna ser på begreppen fantasi och 
kreativitet. Barnbibliotekarierna som hon har intervjuat menar att bilderböcker är 
viktiga för att främja barnens fantasi. I böckernas värld får man uppleva och vara med 
om de mest fantastiska saker. Böckerna ger även barnen inspiration och en chans att 
våga pröva på något nytt. Något annat som barnen kan få ut av litteraturen, åtminstone 
när en vuxen läser för dem, är att de blir intresserade av alfabetet, försöker följa med i 
texten och på så sätt lär sig läsa vilket i sin tur är en bra förberedelse inför skolstarten.83 
Ett annat avsnitt i Jakobssons resultatredovisning handlar om små barns behov av 
böcker och hon undersöker där hur bibliotekarierna ser på hur tidigt man ska börja läsa 
för små barn och varför det är så viktigt. De anser alla fem att det är viktigt att tidigt 
börja läsa och berätta för barn på grund av att det stimulerar barnens språkutveckling. 
En av hennes informanter menar att böcker ska tillhöra det vardagliga livet som ett 
naturligt inslag och därför är det också viktigt att börja läsa för barnen tidigt.84 
                                                 
79 Eriksson 2005, s. 63. 
80 Jakobsson 2003, s. 7. 
81 Jakobsson 2003, s. 38. 
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3.9 Sammanfattande reflektion 
 
Jag har använt mig av två olika typer av litterära källor, dels av styrdokument såsom 
bibliotekslagen, och dels av studier som genomförts av forskare och studenter. Asplund 
Carlssons studie om att det fanns en ”dold litterär kanon” på förskolorna genomsyrar 
hela min uppsats, det är denna kanon jag hela tiden jämför med de litteraturval som görs 
idag av såväl förskollärare som barnbibliotekarier. Lpfö98, ”På barns och ungdomars 
villkor” och bibliotekslagen har jag sammanfört och det viktigaste resultatet jag då fick 
fram var att för att barnbiblioteket ska nå sitt mål med att nå ut till alla barn så krävs det 
att de samarbetar med bland annat förskolorna. I Sveriges bibliotekslag står det 
dessutom skrivet att biblioteket ska erbjuda böcker för att bland annat främja 
språkutveckling. Men i Lpfö98 står det ingenting om något samarbete med biblioteket 
trots att det står att ett av förskolans mål är att barn ska utveckla ett rikt och nyanserat 
talspråk. Detta är något jag har diskuterat i mina analys- och diskussionsavsnitt. 
 
I studierna jag gått igenom kom jag fram till att barn ofta påverkas av något i sina 
litteraturval, det kan vara av att de känner igen böckernas figurer från till exempel 
filmer, men det kan även vara vuxna som påverkar barnen. Att en ”dold litterär kanon” 
stannar kvar genom att vuxna gärna lånar böcker till barn som de själva har tagit del av 
tidigare är något som flera forskare har tagit upp. Jag har även tagit upp både 
barnbibliotekariers och förskollärares litteratursyn. Förskollärarna tycker att 
litteraturens pedagogiska funktioner är viktigast medan en del av bibliotekarierna tycker 
att det är viktigt att barnlitteraturen bidrar till debatt om människa och samhälle. De 
bibliotekarier som medverkat i Jakobssons studie menar däremot att språkutvecklingen 
är det viktigaste med barnlitteraturen även om läsglädjen också är viktig. Dessa olika 
synsätt på litteratur är något jag i min diskussionsdel framförallt har ställt mot de av mig 
intervjuade barnbibliotekariernas litteratursyn och vad de tror är orsaken till att 
förskollärare läser för barnen. Detta har jag gjort för att se till likheter och skillnader 
mellan olika synsätt. 
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4. Teori 
 
Under denna rubrik har jag redogjort för vilka teorier jag har valde att använda mig av i 
min studie. Jag kopplade samman dessa teorier med de frågor som utgör min 
intervjumall, det resultat jag redovisat och de analys- och diskussionsavsnitt som jag har 
genomfört. Anledningen till att jag valde att använda Lennart Hellsings litteratursyn 
som teoretisk utgångspunkt är att hans litteratursyn presenterar många olika synvinklar 
av barnlitteratur. Jag fann det intressant att jämföra dessa synvinklar med de intervjuade 
barnbibliotekariernas litteratursyn på grund av att jag såg det intressant att se om olika 
typer av förmedlare, i detta fall författare och barnbibliotekarier, har liknande åsikter 
om varför det är viktigt att barn tar del av böcker. Att jag även valde John Hultbergs 
strategier som teoretisk utgångspunkt beror på att jag finner dessa strategier som 
intressanta sätt att dela in olika typer av litteratursyn på. Dessa strategier anser jag även 
vara till god hjälp när man vill förstå en litteratursyn på grund av att de är fastslagna och 
redan förklarade strategier. Jag ville även lära mig mer om vad som kännetecknar de 
olika strategierna och hur man kan relatera dem till olika bibliotekariers litteratursyn 
och detta är även det en anledning till att jag valde att inkludera denna teoretiska 
utgångspunkt i min uppsats. För att det ska vara lättare för läsaren att förstå Hultbergs 
strategier valde jag att även inkludera Louise Limbergs redogörelse för Mark 
Dressmans studie. 
 
Hellsing presenterar ett sätt att se på barnlitteratur som dels är uppfostrande och dels 
underhållande för barnen. Jag har här beskrivit detta synsätt på ett grundläggande sätt 
och har i senare kapitel jämfört detta med de av mig intervjuade barnbibliotekariernas 
synsätt. Hultbergs tre strategier innebär alla olika sätt att se på litteratur, den 
pragmatiska, den traditionalistiska och den emancipatoriska strategin. Jag har här 
förklarat dessa strategier på ett övergripande och lättöverskådligt sätt för att det ska bli 
lättare för läsaren att förstå hur jag har tänkt då jag kopplat samman dessa strategier 
med mitt resultat.  

4.1 Lennart Hellsings litteratursyn  
 
Lennart Hellsings bok Tankar om barnlitteraturen är sammanställd av några uppsatser 
som alla innehåller tankar om barnlitteratur. En del av dessa uppsatser har tidigare varit 
publicerade i tidskrifter medan andra aldrig tidigare blivit publicerade. Även en 
recension av Bolin och von Zweigbergks bok Barn och böcker ingår i denna 
sammanställning. Dessa uppsatser behandlar alltså barns läsning på olika sätt. Jag har 
här redovisat två av dessa uppsatser som jag valt att använda som teoretisk 
utgångspunkt i min uppsats. Det är viktigt att poängtera att denna bok utkom för första 
gången 1963. Jag har tagit del av en nyutkommen utgåva från 1999 där Hellsing skriver 
i förordet att det finns en del i boken som han skulle vilja ändra på och framförallt 
förtydliga, men han anser samtidigt att det vore en historieförfalskning att genomföra 
dessa ändringar. Han menar att hans avsikt aldrig har varit att skapa normer för hur en 
god barnbok ska vara, utan man måste snarare ha kunskap om barnlitteraturens förflutna 
för att kunna bedöma den nutida barnlitteraturen och få ett perspektiv framåt i tiden.85 
Det synsätt som Hellsing hade när han gav ut boken 1963 är det jag använder mig av i 
min uppsats. 
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4.1.1 Barnlitteraturens mål och medel 
 
Socialt sett är barnlitteraturen ett uppfostringsmedel som har fyra uppgifter, menar 
Hellsing. Dessa är: 
 

Att lära barnet behärska språket. 
Att orientera barnet i tiden och rummet. 
Att orientera barnet socialt, det vill säga bygga upp önskvärda föreställningar om den 
enskildes förhållande till sin omgivning – berätta om relationer mellan oss människor. 
Att påverka barnet mer direkt, att suggerera fram – eller kanske snarare aktivera – själva 
livskänslan.86 
 

Hellsing för i sin bok en diskussion om att den fjärde nyss nämnda punkten kan 
innebära flera saker, den kan till exempel innebära att stimulera fantasin, aktivera 
skapande krafter i barnet, berika känslolivet, skänka barnet en viss rörlig andlighet och 
en förmåga att skapa nya kombinationer. Kraven under punkt nummer fyra måste 
uppfyllas om en barnbok ska ha något med konst att göra skriver Hellsing, men alla de 
fyra punkterna är av pedagogisk art. En författare till en barnbok måste vilja påverka 
barnet i syfte att förändra det, varje författare har en målsättning med det han eller hon 
skriver. Hellsing anser att: ”Vårt mål är inte att skapa goda böcker och få barnen att läsa 
dem. Vårt mål är att, med böckerna som hjälpmedel, aktivera barnens skapande krafter 
och lära dem utvinna glädjen ur sin tillvaro.”87 Det är alltså böckerna som ska nå fram 
till barnen. Han menar att man måste betrakta barnet på två sätt, barnet som människa 
och barnet som blivande människa. Därför är barnbokens mål inte bara att ge uppfostran 
på lång sikt utan barnboken ska även tillföra barnet upplevelser i nuet och glädje för 
stunden.88 En bra barnboksförfattare bör, enligt Hellsing, veta en hel del om barns 
utveckling, om deras sätt att reagera och om deras ”naturliga” intresseområden i olika 
åldrar. Barnboksförfattaren bör veta en hel del om barnets språkutveckling för att kunna 
skriva på ett sätt som barnen förstår.89 Barnboksförfattare bör välja att skriva om sådant 
som utspelar sig i barnens naturliga miljö så att det svarar mot barnens rumsmedvetande 
och deras böcker bör även behandla barnens egen tid som de lever i idag.90 Hellsing 
menar att barnboksförfattare inte ska låta bli att skriva om det som är farligt och 
skrämmande, han tror inte att litteratur som undviker svåra och onda saker kan skapa 
någon trygghet i längden. Det går inte att bygga en mur runt barnen och låtsas som om 
ingen fara fanns utan vi måste låta barnen läsa all litteratur så att de ska kunna lära sig 
att stå emot de faror vi alla måste möta. Barnen får till exempel lära sig genom böckerna 
att det är viktigt att kunna simma och hur de ska sköta sig i trafiken.91 Om vi ska läsa 
sagor för barnen måste vi samtidigt ge dem sakliga upplysningar om sagorna så barnen 
ska kunna lära sig att skilja på fantasi och verklighet.92 Hellsing motsätter sig tanken att 
så kallad ”vänlig” litteratur är den bästa som kan hjälpa oss att öka barnens 
trygghetskänsla. Istället skriver han: ”Nej, det menlösa tecknar en falsk bild av livet och 
ger ingen kunskap och ingen erfarenhet av dess ofrånkomligt svåra och mörka sidor. 
Utan sådan kunskap kan ingen sann eller hållbar trygghet uppnås.”93 Hellsing anser att 
en av barnbokens uppgifter är att ge barnen ett material av ord, begrepp, klanger och 
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rytmer att arbeta vidare med. Han menar att det bara finns ett sätt att lära sig något och 
utvecklas och det är att genom lek och arbete pröva saker och ting, det kan till exempel 
vara att ta isär och sätta ihop begrepp till nya konstruktioner. Han är inte speciellt 
förtjust i tanken att barnen i lek eller sång omtolkar eller drar fel slutsatser ur de sagor vi 
läser för dem. Men han menar däremot att barnen ska kunna vrida och vända på ord, 
begrepp och historier i barnlitteraturen, den ska alltså användas flitigt på flera olika 
sätt.94 

 4.1.2 Om värderingar 
 
Hellsing menade, när han skrev sin bok, att man av en skönlitterär barnbok borde kunna 
fordra: 
 

Att den intresserar barnen. 
Att den har tillräckliga estetiska kvalifikationer. 
Att den, om den berör etiska frågor, har en ”moral” eller tendens som vi rimligen kan 
acceptera.95  
 

Han skriver också att utöver dessa pedagogiska punkter ska inga andra direkta krav 
kunna ställas.96 Barnboken ska även intressera barnen och språket i denna ska vara 
något så när i nivå med barnets eget språk, alltså inte för lärt eller för barnsligt, man bör 
erinra sig om att en och samma bok inte kan uppskattas lika mycket av alla barn. 
Barnlitteraturen bör alltså inte innehålla för abstrakta begrepp, men naturligt så är 
graden av anpassning till barnets språk beroende av till vilken åldersgrupp boken vänder 
sig. Hellsing menar även att de mer konkreta reglerna om barnboken för honom känns 
meningslösa, alltså att boken ska vara spännande, att den ska handla om vissa saker 
eller vara skriven på ett visst sätt.97 Han tycker också att en del av barnboksklassikerna 
är farlig och olämplig barnläsning på grund av att barn idag i stort sett saknar historiskt 
perspektiv. Han skriver att:  
 

De historiska romanerna är farliga för sitt förhärligande av kriget och sin grunda patriotism, 
flickböckerna för sin föråldrade syn på kvinnans ställning och uppgifter och andra böcker, 
som Lille Lorden för sin otidsenliga framställning av bördssamhället och så vidare. De är 
föråldrade som barnläsning. Sitt kulturhistoriska värde har de kvar.98 
 

Hellsing nämner också affektionsvärdet som är ett av de vanligaste motiven för ett 
positivt offentligt omdöme och förklaringen till att många äldre böcker trycks om och 
cirkulerar bland barnen, det kan till exempel innebära att föräldrar vill att deras barn ska 
läsa böcker som föräldrarna själva läste och tyckte om när de var små. Han menar även 
att affektionsvärdet, den kulturhistoriska aspekten och bildningssynpunkten är 
sekundära positiva omdömen, de viktigaste är de tre värderingsnormerna; 
tillgängligheten, konstnärligheten och moralen eller tendensen. Han anser också att om 
en barnbok inte tilltalar någon grupp barn så är den värdelös som barnbok.99  
 
En vanligt förekommande åsikt är att det finns böcker som alla borde ha läst eller borde 
läsa. Dessa böcker är de så kallade klassikerna, men dock har olika typer av fackfolk 
olika klassiker, skriver Hellsing.100 En viss typ av en litterär kanon för barnböcker 
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skapas genom att till exempel äldre släktingar läste några klassiker när de var små som 
de tyckte mycket om och som de sedan för vidare till sina egna barn. Denna förmedling 
skulle kunna vara en förklaring till varför klassikerna trycks om i flera upplagor och 
cirkulerar bland barn under flera generationers tid. Hellsing menar att detta är en viktig 
aspekt, om barnen inte tycker om det de läser så är boken inte bra och den trycks då inte 
i flera upplagor.101 

4.2 John Hultbergs tre strategier 
 
Hultberg menar att man kan skissera tre olika strategier som diskuterar litteraturens och 
kulturens roll i samhället.102 Louise Limberg redogör också för dessa strategier och 
använder Mark Dressmans studieresultat från studien Literacy in the Library (1997) 
som källa, han har skrivit om hur bibliotekarierna kan anpassa sitt bokprat till var och 
en av dessa strategier. Dressman undersökte tre skolbibliotek och fann att samtliga tre 
bibliotekarier hade ambitiösa program för att stödja elevers läsutveckling men att endast 
en av dessa tre tillämpade metoder medvetet strävade efter att ge eleverna möjligheter 
att utvecklas till självständiga, kritiska läsare, alltså en emancipatorisk strategi.103 Jag 
lägger dock inte lika stor vikt vid det Limberg har skrivit som det Hultberg skrivit när 
jag för samman resultat och teori i ett senare kapitel, detta på grund av att jag anser att 
det är lättare för mig att koppla samman det Hultberg har skrivit med mina resultat. 
Limberg har inriktat sig mer på bokprat. Anledningen till att jag inkluderar det hon har 
skrivit i min teoridel är att jag anser att de olika strategierna blir lättare att förstå om jag 
inkluderar två olika synvinklar på de litterära strategierna. 

4.2.1 Den pragmatiska strategin 
 
I första hand innebär den pragmatiska strategin när det gäller litteraturen i skolan, menar 
Hultberg, att det är läsförmågan som sådan man är ute efter. Vad man läser är inte så 
noga, men språket måste vara gott och eleven ska gå mot språkligt mer krävande texter. 
Den fria läsningen motiveras alltså från en pragmatisk strategi och barnen måste redan 
från början få upptäcka att läsning leder till förståelse och att de har praktisk nytta av 
både läsning och skrivning. I andra hand innebär den pragmatiska strategin att man 
förser eleverna med litteratur som ska hjälpa dem att hantera den teknologiska kulturen. 
Litteraturen fungerar mer som ett redskap för att nå andra mål än att få kunskap om den 
litterära traditionen.104 Det viktigaste är att man läser, inte vad man läser, man läser 
alltså många böcker hellre än några få. 
 
Limberg skriver att den bibliotekarie som anpassade sitt bokprat till den pragmatiska 
strategin menade att det var viktigt för eleverna att de läste så många böcker som 
möjligt om de skulle kunna bli goda läsare. Både bibliotekarier och lärare kontrollerade 
noga vad barnen läste och försökte styra deras val av texter så att de inte skulle välja 
något som personalen ansåg var för svårt för dem. De lade även stor vikt vid att 
kontrollera att eleverna faktiskt hade läst de böcker de lånat. Men bibliotekarien 
intresserade sig aldrig för om eleverna hade förstått vad de läst, de förde aldrig några 
samtal om böckerna. Olika typer av arrangemang ordnades även där läsning framstod 
som en sport och som ett medel för att bli smartare.105 
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4.2.2 Den traditionalistiska strategin 
 
Den traditionalistiska strategin vänder sig mot det teknokratiska nyttoperspektivet och 
hävdar istället litteraturens egenart som kunskapskälla, menar Hultberg. Nyttan med 
litteraturen är individens inskolning i traditionen. Det är alltså litteraturen i sig som är 
det centrala i denna strategi. Den traditionalistiska strategin får inom litteraturen i 
skolan ofta ett fostrande förhållningssätt och den är för fastare normer, skriver Hultberg. 
Det läggs inte så mycket vikt vid att relatera litteraturen till olika intressen hos olika 
grupper vid olika tider, utan det är viktigare att man läser ”rätt” böcker. Att man läser 
klassikerna i skolan anses vara viktigare än att låta elevernas sociala bakgrund och 
intressen bestämma litteraturvalet.106 Han berättar även att  
 

Statens kulturråds arbetsgrupp menade att deras uppgift inte var att finna litteratur för att 
hjälpa lässvaga, utan handlade om vår rättighet att få veta vad Shakespeare och Sofokles är 
för några. Man menade att litteraturläsningen ger oss ett sammanhang och är vår kulturs 
minne och identitet. 107 
 

I detta traditionalistiska sätt att se på litteraturen är det viktigaste alltså vad man läser. 
  
Kulturarv och reproduktion spelade stor roll i den skola där bibliotekarien höll bokprat 
anpassat till den traditionalistiska strategin skriver Limberg. Bibliotekarien ägnade en 
stor del av sin tid till sagostunder för barnen i förskoleåldern upp till klass tre och 
bokprat till klasserna år fyra till sex, hon räknade med att alla elever skulle bli goda 
läsare och såg inga stora problem med att uppnå detta. Hon gick även in för att lära 
barnen att urskilja litterära kvaliteter i texter vilket innebar att eleverna styrdes mot en 
distanserad hållning till böcker och bort från ett känslomättat engagemang för 
berättelsens innehåll och spänning. Allt detta ledde till att eleverna kom att uppfatta 
litteratur som skolarbete och att de inte kunde läsa mer för nöjes skull vilket i sin tur 
ledde till att de tog avstånd från frivillig läsning.108  

4.2.3 Den emancipatoriska strategin 
 
Den tredje strategin kallas för den emancipatoriska strategin och den sätter in 
samhällsrelevans och bildning i ett sammanhang vars potentiella mål är ett 
överskridande av nuet. Den handlar alltså om att se litteraturen i sitt sociala och 
politiska sammanhang och se den som en möjlighet i en frigörande strävan. I skolorna 
är läsningens mål genom denna strategi att ge eleverna en förståelse av sig själva och 
vårt samhälle. Den ifrågasätter traditionens makt och den vill ge litteraturen till 
samhällets svaga grupper som en inspirationskälla i strävan mot en rättvisare tillvaro. 
Hultberg avslutar avsnittet med den emancipatoriska strategin med att redogöra för att 
”Litteratur kan fungera gränsöverskridande och ge kunskaper och färdigheter för att 
bilda sig ett kritiskt förhållningssätt, kunskaper för att kritiskt kunna hantera 
verkligheten”.109 Enligt den emancipatoriska strategin ska litteraturen fungera som ett 
stöd till ett kritiskt och individuellt sätt att se på den litteratur som vi läser. För 
barnlitteraturen innebär detta synsätt att denna ska bidra till att öka förståelsen för 
barnets egen och andras situation och för olika kulturella grupper.  
 

                                                 
106 Hultberg 1988, s. 180-181. 
107 Hultberg 1988, s. 182. 
108 Limberg 2003, s. 65. 
109 Hultberg 1988, s. 182. 
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Kännetecknande för den bibliotekarie som anpassar sitt bokprat till den emancipatoriska 
strategin var, skriver Limberg, att hon lät eleverna själva välja och läsa såväl 
facklitteratur som skönlitteratur. Kommunikationen mellan bibliotekarien och eleven 
präglades av dialog och ömsesidig respekt. Vid de tillfällen då hon höll bokprat valde 
hon böcker med omsorg utifrån det innehåll böckerna förmedlade, dessa handlade ofta 
om självständiga barn.110  
 

                                                 
110 Limberg 2003, s. 63. 
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5. Metod och arbetssätt 
 
Under denna rubrik har jag redogjort för den metod jag har valt och varför jag har valt 
den, jag har beskrivit kvalitativa intervjuer som metod och varför denna är mest lämpad 
för just min studie. Jag har även redogjort för vilka avgränsningar jag gör och en annan 
typ av metod som jag har använt, nämligen läsning av bilderböcker på barnbiblioteket. 

5.1 Kvalitativa intervjuer 
 
Den metod jag har använt mig av i min uppsats är kvalitativa intervjuer med fyra 
bibliotekarier på fyra olika bibliotek. Jag har studerat en aspekt av samarbetet mellan 
biblioteket och förskolan och förskolans dolda litterära kanon ur en bibliotekaries 
perspektiv. Därför har jag inte intervjuat pedagoger och jag har inte heller gjort några 
observationer. Orsaken till att jag använde mig av just kvalitativa intervjuer är att jag 
ville ha så utförliga svar som möjligt. Detta anser jag att jag främst kunde få genom att 
få svar på mina frågor muntligt eftersom respondenterna då fritt kunde uttrycka hur de 
känner och ge långa och utförliga svar på de frågor jag ställde. Jag tycker dessutom att 
kvalitativa intervjuer är en metod som är givande och intressant, en metod jag ville lära 
mig mer om. Man får en annan kontakt med respondenten om man gör en intervju än 
om man gör en enkätundersökning och det är just denna kontakt som jag tycker är 
givande. Det blir även lättare att ställa följdfrågor och förklara för respondenten vad 
man menar om denna inte förstår den fråga man ställer. Orsaken till att jag finner denna 
metod intressant är alltså dels den personliga kontakten med respondenten och dels att 
jag som intervjuare får chans att tydligt förklara de frågor jag ställer. 
 
Heléne Thomsson skriver i sin bok Reflexiva intervjuer att en förståelsegrundad 
undersökningsmetod, som till exempel kvalitativa intervjuer, syftar till att öka 
förståelsen om saker vi redan vet en del om men som vi inte förstår tillräckligt väl. När 
undersökningen är genomförd så har förståelsen ökat och vi kan se nya aspekter av det 
aktuella fenomenet. Man kan aldrig garantera att de resultat man får fram är objektiva 
och helt fastslagna när man använder en förståelsegrundad undersökningsmetod, utan 
dessa metoder är till för dem som bättre vill förstå det fenomen som studeras.111 Att 
arbeta reflexivt innebär, menar Thomsson, att man låter olika tankar krocka med 
varandra i en process där kunskap inte är något som finns utan något som skapas. Den 
som gör en sådan undersökning måste ha ett teoretiskt kunnande och måste kunna 
använda sin fantasi, diskutera med andra och se på sig själv med kritiska ögon.112 När 
man gör reflexiva intervjuer ska man således låta sig drivas av sin fantasi, kreativitet 
och sin förmåga och vilja till insikt.113 
 
Anne Ryen skriver i Kvalitativ Intervju – från vetenskapsteori till fältstudier att 
forskaren lägger stor vikt vid att skydda respondentens privatliv och identitet, läsaren 
ska inte kunna ta reda på var respondenten bor eller vem denne är.114 Det är alltså 
viktigt att inte skriva ut var man har gjort studien eftersom det då kan bli lätt att spåra de 
man har intervjuat, jag har i min uppsats använt mig av fingerade namn både på mina 
respondenter och på den stad där jag genomfört min undersökning. 
 

                                                 
111 Thomsson 2002, s. 30. 
112 Thomsson 2002, s. 38-39. 
113 Thomsson 2002, s. 41. 
114 Ryen 2004, s. 156-157. 
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För att jag inte skulle gå miste om några viktiga aspekter i mina intervjuer så spelade 
jag in dessa. När man antecknar så är det svårt att få med precis allting som blir sagt, 
Ryen menar att det är svårt att uppträda som en intresserad lyssnare samtidigt som man 
ska föra bra och läsbara anteckningar.115 Hon skriver dessutom att man kan lära sig 
mycket av att lyssna på sig själv när man har gjort en intervju och hur man kan göra för 
att förbättra sin egen intervjuteknik. Men det kan ändå vara bra att föra vissa 
anteckningar under intervjuns gång om det skulle visa sig efter denna att man har haft 
tekniska problem med utrustningen.116 Ryen menar att man även ska skriva ner egna 
reflektioner och funderingar under intervjuns gång. Om man för anteckningar istället för 
att spela in en intervju är det viktigt att man direkt efter denna sätter sig ner och samlar 
ihop de data man har fått in för att inte glömma bort viktiga aspekter.117 Det är viktigt 
att resonera med respondenten innan man sätter igång med intervjun om respondenten 
går med på att intervjun spelas in.118 Om någon eller några av mina respondenter skulle 
ha känt sig obekväma med att intervjun blev inspelad skulle jag endast ha fört 
anteckningar under intervjun.  
 
Under mina intervjuers gång förklarade jag vad ”förskolans dolda litterära kanon” 
innebär. Jag nämnde även en del av de resultat som framkommit i dessa 
undersökningar, alltså några av de böcker som i störst utsträckning lånades ut till 
förskolorna under tidpunkten då Asplund Carlssons studie var aktuell.  
 
Analyserandet av undersökningsfrågan börjar så fort man kommer på vad 
undersökningen ska handla om och den analytiska frågan blir mer och mer tydlig, 
menar Thomsson. Den fråga som studien till slut besvarar är svår att ställa exakt från 
början då den ofta förändras under undersökningens gång.119 Den reflexiva analysen är 
tvingande ur två synvinklar, menar Thomsson. Den första synvinkeln innebär den 
reflexiva analysens krav på reflexion i textnära analys vilket innebär att allt som sägs i 
intervjuerna ska läsas igenom eller lyssnas på och reflekteras över och sen ska kanske 
vissa delar aktivt och reflekterande väljas bort. Den andra synvinkeln är reflexionen 
över resultaten vilket innebär att det man tycker sig förstå utifrån sina intervjuer ska 
ställas mot förförståelse, teorier, diskurser och annat som är möjligt att använda i ett 
reflexivt syfte.120 Thomsson skriver också att även analyser måste ske under reflexion, 
det sätt som är rätt att arbeta på i ett fall är kanske inte det bästa sättet i ett annat fall. 
Var och en som gör en analys måste själv använda sin fantasi och forma sin egen 
analysmodell som på bästa möjliga sätt besvarar den frågeställning som man har satt 
upp. Det är dock viktigt att man gör detta på ett sätt så att läsaren ska kunna förstå hur 
resultaten har vuxit fram.121 
 
Jag använde mig av det som Thomsson kallar för en ”vågrät analys”, alltså en analys 
som sker tvärs över flera texter, textavsnitt och intervjuer.122 Jag jämförde alla mina 
intervjuer parallellt med flera olika texter samtidigt. För att jag skulle kunna göra på 
detta sätt redovisade jag istället mina intervjuer var för sig i min litteraturdel, detta 
underlättar både för mig själv och för uppsatsens läsare vad gäller vetskapen om vilka 
av min studies bibliotekarier som anser vad. Jag valde att använda mig av denna 

                                                 
115 Ryen 2004, s. 56. 
116 Ryen 2004, s. 56. 
117 Ryen 2004, s. 69. 
118 Ryen 2004, 56. 
119 Thomsson 2002, s. 146. 
120 Thomsson 2002, s. 147. 
121 Thomsson 2002, s. 152. 
122 Thomsson 2002, s. 192 
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analysmetod på grund av att jag ansåg att det skulle bli mer intressant att göra en 
jämförelse om jag redovisade alla de fyra bibliotekariernas åsikter samtidigt och 
dessutom, parallellt med bibliotekariernas åsikter, analyserade och diskuterade den 
litteratur som jag tog del av. 

5.2 Läsning av bilderböcker 
 
Jag har läst Andreas Frids magisteruppsats och fick där förslag på en metod som jag 
applicerat på min studie. Han har, för att få reda på mycket mer om bilderböcker, 
tillbringat åtskilliga timmar på biblioteket och läst bilderböcker.123 Av samma anledning 
som Frid gjorde även jag detta, alltså för att lära mig mer om de bilderböcker som är 
aktuella idag och få en inblick i deras innehåll. Detta gjorde jag på grund av att det då 
blev lättare att förstå vad bibliotekarierna som jag skulle intervjuat pratar om. De hade 
till exempel kunnat nämna olika titlar på böcker eller prata lite om innehållet i vissa 
böcker och då är det viktigt för mig som intervjuare att vara insatt i det som 
respondenterna talar om.  
 
För att få reda på vilka böcker som är mest populära använde jag mig av några 
broschyrer som jag hämtade på biblioteket. Dessa broschyrer heter allihop ABC-
droppar och är utgivna av BTJ men riktar sig till olika åldersgrupper; en för barn mellan 
nio och arton månader, en för barn mellan två och ett halvt och tre år, en för barn mellan 
fyra och fem år och en för fem- och sexåringar.  Varje broschyr innehåller listor med 
tips om barnlitteratur och dessa listor gick jag igenom och i så stor mån som möjligt 
läste jag de titlar som ingick. 
 

5.3 Metodologiska avgränsningar 
 
Jag valde att göra min studie om fyra bibliotek med olika förutsättningar i och omkring 
en stor svensk stad, hädanefter Kventavik, stadsbiblioteket, ett bibliotek som ligger 
utanför staden, ett bibliotek som ligger i ett invandrartätt område och ett bibliotek som 
ligger i en stadsdel några kilometer från Kventaviks centrum. Dessa bibliotek fann jag 
dels genom förteckningen över Kventaviks bibliotek och dels genom mina tidigare 
kunskaper om Kventavik. En anledning till att jag valde bibliotek inom olika områden 
är att jag tyckte att det kunde vara intressant att se om utlåningsprocessen skiljer sig åt, 
alltså om förskolorna lånar olika typer av litteratur inom de olika områdena eller om det 
finns en enhetlig kanon inom alla förskolor som barnen brukar ta del av.  
 
Jag valde att genomföra mina intervjuer i endast en stad eftersom detta underlättade mitt 
arbete avsevärt. Dessutom har jag kunskaper om denna stad sedan tidigare vilket har 
underlättat för mig när det gäller kunskaper om var de för min studie aktuella 
biblioteken är belägna och hur dessa områden ser ut. Hade jag istället valt bibliotek i en 
stad som jag inte kände till så väl hade jag även behövt göra efterforskningar för att få 
reda på vad det är för grupper av människor som bor inom de olika områdena och vad 
som skiljer dessa områden åt. 
 

                                                 
123 Frid 2006, s. 25. 
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5.4 Arbetssätt 
 
Min plan var hela tiden att göra intervjuer med fyra barnbibliotekarier för att se till 
likheter och skillnader mellan dessa. Anledningen till att jag har valde att intervjua just 
fyra bibliotekarier är att jag tyckte att det var ett för mig rimligt antal för att jag skulle 
kunna genomföra en jämförande analys utifrån deras intervjusvar.  
 
Jag arbetade fram en intervjumall som bygger på de frågeställningar jag använde mig av 
när jag har genomförde mina intervjuer. Min intervjumall börjar med en bakgrundsdel 
där jag bland annat tar reda på om barnbibliotekarierna har någon annan erfarenhet av 
att arbeta med barn. Detta anser jag vara viktigt då tidigare arbete kan påverka deras sätt 
att se på litteratur, men även för att det kan vara kul att se om litteratursynen förändrats 
när de har börjat arbeta som barnbibliotekarier. Jag valde sedan att ta med några frågor 
som behandlar samarbetet mellan bibliotek och förskola för att få en bild av hur detta 
samarbete fungerar, både generellt och kring litteraturen. Därefter följer ett avsnitt med 
frågor som behandlar barnbibliotekariers inköp av barnböcker. Anledningen till att jag 
valde att ha dessa grundläggande intervjuavsnitt var att jag ville skapa en bakgrundsbild 
om hur arbetet med barnlitteratur fungerar på de aktuella biblioteken. Efter dessa tre 
grundläggande avsnitt med intervjufrågor följer fyra avsnitt med frågor som mer 
specifikt behandlar mitt uppsatssyfte. Först kommer två avsnitt med frågor som 
behandlar förskolornas arbete kring litteratur och det faktum att det kan förekomma en 
”dold litterär kanon” på förskolorna. Dessa avsnitt är främst till för att se om 
barnbibliotekarierna upplever att den kanon som Asplund Carlsson upptäckte 
fortfarande är aktuell på förskolorna och vilka förändringar som har skett. De två sista 
avsnitten i min intervjumall behandlar bibliotekariernas egen syn på barnlitteratur, 
varför de tycker att det är viktigt att man läser för små barn och varför de tror att just 
förskollärare läser för barnen. Min intervjumall är alltså kronologiskt indelad med först 
grundläggande frågor och de mer djupgående frågorna följande därefter. Denna 
intervjumall bifogas som en bilaga i slutet av uppsatsen. Min resultatdel är indelad 
under precis samma rubriker som intervjumallen. 
 
När jag genomförde mina intervjuer upptäckte jag att det gagnade mig väl att jag läst en 
del bilderböcker tidigare på grund av att alla de bibliotekarier som jag pratade med 
nämnde flera olika titlar. Jag kände dock inte igen alla dessa titlar, men de flesta av dem 
hade jag åtminstone hört talas om. Detta gjorde att jag fick lättare att förstå vad 
bibliotekarierna pratade om och fick en bättre inblick i deras resonemang.  
 
Min analys och min diskussion har jag delat in på samma sätt. Det första jag tar upp i 
dessa avsnitt är de av mig intervjuade barnbibliotekariernas litteratursyn. Anledningen 
till att jag gjorde så är att detta är den största frågan i min uppsats, det som knyter 
samman de andra frågorna. Sedan följer en jämförande redogörelse i de båda avsnitten 
som behandlar bibliotekets inköp av barnlitteratur. Jag valde alltså att placera de avsnitt 
som bara behandlar biblioteken först. Nästföljande avsnitt i analys och diskussion 
behandlar bibliotekets samarbete med förskolan, detta avsnitt är placerat där för att jag 
på så sätt ska knyta ihop avsnittet som behandlar biblioteken med det avsnitt som 
behandlar det avsnitt som följer därnäst, nämligen ”förskolans dolda litterära kanon”. 
Till sist följer två avsnitt som främst behandlar barnen, ”Barns samspel med 
litteraturen” och ”Barnens eget val av litteratur”. Mina avsnitt i ”analys” och 
”diskussion” är alltså kategoriskt indelade med ett avsnitt som är sammankopplande 
mellan två delar. 
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6. Resultat 
 
Under denna rubrik har jag redogjort för de resultat jag fick fram då jag genomförde 
mina intervjuer. Jag har i detta avsnitt endast redogjort för barnbibliotekariernas 
åsikter, mina egna tankar är inte inräknade. Anledningen till att jag har valt att 
presentera mitt resultat genom att dela upp biblioteken i fyra olika delar är att jag anser 
att det då blir lättare att dels hålla isär biblioteken och dels förstå vilken bibliotekarie 
som anser vad i min analys- och diskussionsdel. Min sista intervjufråga som behandlar 
bibliotekariernas övriga funderingar har jag valt att föra in under de andra 
underrubrikerna, denna fråga redovisas alltså inte enskilt. 
 
Här är det viktigt att inte förväxla en litterär kanon med bibliotekariernas litteratursyn. 
Barnbibliotekarierna fick skapa en egen lista, en litterär kanon, över de böcker som de 
tycker borde lånas ut mer. De fick sedan förklara varför de anser att dessa böcker bör 
lånas ut mer, detta speglar den litteratursyn de besitter. På detta vis är det genomgående 
i detta och efterföljande kapitel. 

6.1 Anna på Bibliotek A 

6.1.1 Bakgrund 
 
Min första intervju gjorde jag med en barnbibliotekarie som jag här kommer att kalla 
Anna. Hon arbetar på ett bibliotek (hädanefter Bibliotek A) i en ort som har runt 6000 
invånare. Denna ort ligger cirka en mil utanför Kventavik. Hon blev färdig bibliotekarie 
1977 och har varit verksam som barnbibliotekarie inom kommunen sedan 1995. Arbetat 
som barnbibliotekarie har hon gjort innan hon kom till Bibliotek A men hon har inga 
andra erfarenheter av att arbeta med barn. 

6.1.2 Samarbete mellan barnbiblioteket och förskolan 
 
Bibliotek A fungerar som skolbibliotek på förmiddagarna och har då även öppet för 
förskolorna. Anna berättar att biblioteken i hög grad är inriktade på skolan och att 
förskolorna inte får tillräckligt med tid eftersom skolorna kräver mer än vad förskolorna 
gör. Hon tycker dock att det skulle vara bra med ett större samarbete med förskolorna, 
men tidsbristerna gör att detta inte är möjligt. Förskolorna behöver inte boka några tider, 
utan de kan komma till biblioteket när de vill. De måste dock ringa och kontrollera att 
bibliotekarierna verkligen är på biblioteket under de tider då skolorna har stängt, som 
till exempel under loven. Anna brukar medverka på några föräldramöten per år på 
förskolorna och vid dessa möten berättar hon om barnspråk och barnböcker och visar 
nya barnböcker för föräldrarna. Det blir alltid samma förskola som hon besöker, men 
med ungefär två års intervaller. De har även börjat med fyraårsvisningar på Bibliotek A. 
Det går till som så att Anna besöker förskolan och bland annat läser en saga för barnen 
och några dagar senare får fyraåringarna från den aktuella förskolan komma på besök 
till biblioteket. Anna visar då barnen runt och sedan får de lyssna till fler sagor. Detta är 
något som de började när de medverkade i projektet LekaSpråkaLära. 
Barnbibliotekarierna samarbetar med förskollärarna i detta projekt och Anna har som 
mål att hon ska hinna med fyråringarna på alla förskolor inom bibliotekets 
upptagningsområde varje år. Men än så länge har hon inte hunnit med det på grund av 
att det ligger så många förskolor i samhället. Anna menar att förskolorna har blivit 
bättre på att be om hjälp på Bibliotek A än vad de var tidigare. Förr kom 
förskolepersonalen ofta dit för att låna böcker med barnen eller återlämna böcker till 
biblioteket, men utan att be om så mycket hjälp. Denna situation har alltså förändrats, 
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nu frågar förskolepersonalen mer efter böcker inom vissa teman och får mycket hjälp av 
bibliotekarierna. Exempel på sådana teman kan vara troll, årstider, drakar, prinsessor, 
könsroller och känslor, men det kan också handla om att vara annorlunda, till exempel 
om förskolan har ett handikappat barn i sin barngrupp så brukar förskollärarna visa ett 
stort intresse för barnböcker som handlar om just handikappade. Anna berättar att det 
finns titlar på barnböcker som är populärare än andra på biblioteket, som till exempel 
Gittan och Gråvargarna, Pettson och Findus, Mamma Mu, Alfons Åberg, Emil i 
Lönneberga, och flera av Astrid Lindgrens andra böcker. Alla förskolor lånar ungefär 
samma typ av böcker. Förskolorna i hela orten kommer till biblioteket och lånar böcker, 
men alla lånar dock inte lika mycket. Ibland kan förskolepersonalen vara stressade och 
komma dit själva utan barn och plocka ihop böcker.  
 

6.1.3 Inköp av barnböcker 
 
De flesta böcker på Bibliotek A köps in från BTJ:s sambindningslistor, Anna köper in 
barnböcker och chefsbibliotekarien köper in vuxenböcker. Men de brukar diskutera 
tillsammans först och sen även fråga de andra bibliotekarierna på Bibliotek A vilka 
gärna får komma med förslag. Ibland kan de även köpa böcker i bokhandeln, på 
bokreorna och på Adlibris, men de flesta bilderböcker köps alltså in via BTJ. När 
bibliotekarierna köper in barnböcker till Bibliotek A så är det viktigt att det är bra 
kvalitet på böckerna och bilderna i bilderböckerna ska vara fina. Ibland köper de in flera 
exemplar av samma bok om det rör sig om extra populära böcker, såsom Pettson och 
Findus som de har fyra eller fem av varje titel, men för det mesta köps det in bara ett 
exemplar av varje bilderbok på grund av bibliotekets brist på pengar. Om 
bibliotekarierna märker att vissa böcker lånas ut mycket så kan de köpa in ytterligare ett 
exemplar av den boken, men för att kunna göra på detta sätt så måste de välja att inte 
köpa in andra titlar, till exempel sådana som inte har fått så bra kritik. 

6.1.4 ”Förskolornas dolda litterära kanon” 
 
Anna har inte hört talas om ”förskolans dolda litterära kanon”, men när jag nämner 
några av de titlar som, enligt Asplund Carlsson, ingick i denna ”dolda kanon” berättar 
Anna att dessa titlar fortfarande lånas i stor utsträckning och hon är själv positivt 
inställd till dem. Även många böcker som innehåller spänningsmoment är populära 
bland förskolorna. De ”nya” böcker som nu utges tycker Anna håller en ännu högre 
klass än de barnböcker som utkom för flera år sedan. Dessa lånas ut i lika stor 
utsträckning som de titlar med ett äldre utgivningsdatum gör. Det är många ”nya” 
böcker som har tillkommit, Pija Lindenbaum är en mycket populär författare. Tidigare 
utkom det, enligt Anna, inte så många pekböcker, men det gör det numera och dessa är 
väldigt fina.  

6.1.5 Förskolornas val 
 
Om barnen får välja böcker själva så väljer de titlar som de är bekanta med sedan 
tidigare, som till exempel böckerna om Alfons Åberg och böckerna om Ludde. Omslaget 
är också viktigt. Om det är det ett spännande omslag, med till exempel en häftig drake 
på, så blir barnen mer intresserade, menar Anna. Martin Widmarks serie om Riddar 
Rakel och Sjörövar Rakel är exempel på sådana böcker med spännande omslag. Per 
Gustavssons serie Så gör prinsessor med sina rosa omslag lockar många flickor till att 
låna dem. Orsakerna till att vissa böcker är populärare än andra, menar Anna, är att folk 
pratar mycket om vissa böcker och att de får bra reklam. Föräldrar lånar ofta böcker 
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som de själva känner igen och som de kanske har sett i tidningar och läst recensioner av. 
En del lånar också böcker som är traditionella eller vill ha böcker som de själva eller 
deras föräldrar läste för dem när de själva var barn. Anna har också upptäckt att många 
av småbarnsföräldrarna är väldigt medvetna om de bokval de gör. 

6.1.6 Bibliotekariens eget val 
 
Anna menar att ”man får ju sina favoriter” när det gäller barnlitteraturen och några av 
de titlar som hon rekommenderar extra varmt till förskolorna är Lill-Zlatan och 
Morbror Raring av Pija Lindenbaum och böckerna om Prick och Fläck av Lotta 
Geffenblad. Böckerna om Prick och Fläck tar upp en mängd pedagogiska saker medan 
Lill-Zlatan och Morbror Raring innehåller mycket djup, menar Anna. Några böcker 
som hon skulle vilja att förskollärarna lånade mer av än vad de gör idag är en serie som 
handlar om barn i andra länder, varje bok handlar om ett barn i ett visst land och deras 
liv i det landet och böckerna innehåller fina fotografier. Kapitelböckerna om Zigge 
lämpar sig väldigt bra som högläsningsböcker på förskolorna och är även populära där. 
När det gäller Astrid Lindgrens böcker så anser Anna att en del av Astrid Lindgrens 
böcker passar för förskolorna, som till exempel böckerna om Emil i Lönneberga, medan 
hon tycker att man ska vara lite äldre för att förstå exempelvis Bröderna Lejonhjärta 
som hon tycker är lite för svår för förskolebarnen. När det gäller de genrer inom 
barnlitteraturen som är speciellt viktiga att barnen får ta del av, anser Anna att böcker 
om att vara annorlunda är viktiga. Hon tycker att fantasy nog är lite för abstrakt för de 
små barnen, men det behöver inte betyda att de är olämpliga, säger hon. En del barn kan 
komma och fråga efter böcker om krig, men för så små barn finns det inte så många 
böcker om det. Om det hade funnits hade det inte varit en lämplig genre, menar Anna 
och säger vidare att Alfons och soldatpappan behandlar krigsgenren, men den är nog lite 
för svår för de allra minsta. 

6.1.7 Barns samspel med litteraturen 
 
Att barnen får en bra läsupplevelse är det viktigaste barnen får ut av litteraturen de läser, 
anser Anna, läsupplevelsen ska göra att barnen tidigt lär sig tycka om böcker. 
Samhörigheten med den vuxna som läser är också viktig, menar hon, och att barnen 
tycker läsningen är rolig, spännande, rolig och bra. Att barnen lär sig av läsningen anser 
hon inte vara det viktigaste utan det kommer när barnen blir äldre. Hon berättar även att 
det märks om barnen har föräldrar som läser för dem och brukar ta med dem till 
biblioteket. Det är viktigt att någon tidigt börjar läsa för barnen och att den som läser för 
dem tycker att det är roligt, barnen märker om den som läser är engagerad och 
intresserad. Anna anser att det är otroligt viktigt för barnen att de lär sig läsa eftersom så 
mycket av vårt samhälle idag går ut på att man kan det. Hon tror att anledningen till att 
förskollärarna läser för barnen är för att personalen tycker det är viktigt att barnen får ett 
språk, men även att de kan läsa om saker som händer på till exempel förskolan eftersom 
läsningen är ett bra sätt att bearbeta det som sker. Det är också ett sätt för de barn som 
inte har föräldrar som läser för dem att få ta del av högläsningen från de vuxna. 

6.2 Britta på Bibliotek B 

6.2.1 Bakgrund 
 
Min andra intervju gjorde jag med en barnbibliotekarie, som jag här kommer att kalla 
för Britta, i en stadsdel som ligger några kilometer från Kventaviks stadskärna. Britta 
som jag har intervjuat på detta bibliotek (hädanefter Bibliotek B) har varit verksam 
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barnbibliotekarie sedan 2000, men dock inte hela tiden på Bibliotek B. Hon har inga 
tidigare erfarenheter av att arbeta med barn.  

6.2.2 Samarbete mellan barnbiblioteket och förskolan 
 
Förskolan och skolan delar på den tid som skolan har betalt för i och med 
skolbiblioteksavtalet, denna tid ligger under förmiddagarna mellan halv nio och tolv och 
då får både förskolan och skolan boka in sig. Britta tycker dock att det är tråkigt att det 
är på detta sätt, det borde finnas mer tid avsatt enbart för förskolan. Skolan däremot 
betalar för sin bibliotekstid vilket gör att de har förtur framför förskolan. Hon tror att det 
är orsaken till att förskolorna kommer med så små grupper som de gör, för att de inte 
vill störa skolorna under deras tid på biblioteket. Bibliotek B skickar utskick till 
förskolorna när de har speciella program. Britta berättar om en plan som diskuteras i 
dagsläget, denna plan är under utveckling på samtliga barnbibliotek i Kventavik. En 
barnbibliotekarie som heter Ulla Hjorton gjorde en undersökning om hur biblioteken 
samarbetar med barn och ungdomar och fann ganska många brister. Det är dessa brister 
som ska avverkas i och med denna nämnda plan. Några av dessa brister är att det saknas 
några uttalade planer för hur biblioteken ska kommunicera med barn och ungdomar på 
förskolor, skolor etcetera. Planen är att samarbetet mellan biblioteket och barn- och 
ungdomsverksamheten ska bli bättre och alla bibliotek i Kventavik ska ge alla barn 
samma möjligheter. Barnen ska också få en större inverkan på hur biblioteken fungerar i 
praktiken.  
 
När förskolorna lånar böcker på Bibliotek B så kommer de inte som hela grupper, utan 
det är cirka två stycken från förskolepersonalen och ungefär fem barn som kommer dit 
åt gången. De kommer då mest in och lämnar tillbaka böcker och väljer ut nya böcker 
på egen hand. De får inte speciellt mycket hjälp av bibliotekarierna, det är ofta bara om 
de är ute efter böcker inom något speciellt tema som förskolepersonalen ber 
bibliotekarierna om hjälp och får hjälp med att beställa böcker. Vilka titlar som är 
populärast bland förskolorna är lite svårt för Britta att svara på eftersom hon inte är med 
och plockar ut böcker åt dem, men däremot så märker hon vad de lånar. Hon har 
upptäckt att böckerna om Halvan av Arne Norlin och Jonas Burman, såsom Halvan kör 
brandbil, är populära. Även flera av Pernilla Stalfelts böcker, såsom Bajsboken och 
Våldboken, är populära och även Mamma Mu. Förskolepersonalen och barnen lånar 
böcker tillsammans, men Britta tycker dock att det verkar som om det är barnen som 
väljer vilka böcker som ska lånas till förskolorna.  Ibland kommer dock barnen med 
alldeles för många böcker och då måste förskolepersonalen lägga tillbaka en del av 
dem, men för det mesta verkar personalen och barnen kunna samarbeta bra, säger Britta. 
Hon vet dock inte om olika förskolor lånar olika böcker till barnen beroende på var 
förskolorna är belägna. Förskolorna lånar så många böcker varje gång så det är svårt att 
se, menar hon. 
 

6.2.3 Inköp av barnböcker 
 
Britta har hand om Bibliotek B:s inköp av barnböcker och hon köper främst in böcker 
från BTJ-häftet som utkommer varannan vecka. Hon läser omdömena om de titlar som 
ingår i häftet och om de får bra omdömen köper hon in dem till biblioteket. Britta säger 
även att ”om jag vet att det är extremt populära titlar, om jag vet att dom kommer lånas 
ut mycket även om dom inte får sådär jättebra omdöme så kan jag köpa dom ändå”.124 

                                                 
124 Intervju med bibliotekarie, 080402. 
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Hon vill att böckerna ska vara någorlunda bra och att böckerna ska hålla en god kvalitet. 
De får inte ge barnen fel budskap, som till exempel vara genusförstärkande eller ge 
felaktiga bilder av invandrare, gamla människor eller någon annan grupp. Hon läser 
också igenom de böcker som hon köper in till biblioteket. 

6.2.4 ”Förskolornas dolda litterära kanon” 
 
Att förskolan kan ha eller har haft en ”dold litterär kanon” kan Britta mycket väl tänka 
sig. Hon menar att personalen på de olika förskolorna får tips och tankar från varandra 
och lånar böcker inom samma teman, till exempel lånar de böcker om våren när det är 
vår eller om julen tiden innan jul. Böcker som, enligt Asplund Carlsson och andra 
forskares studier, ingick i ”förskolornas dolda litterära kanon”, såsom Alfons, Pettson 
och Max, är fortfarande populära. Britta säger att förskolorna alltid lånar en bok om 
Alfons. Böcker som tillhört ”förskolans dolda litterära kanon” och är helt ur tiden, som 
till exempel innehåller uppfattningar som inte är så vanliga nu såsom att mammorna ska 
sköta hemmet och papporna ska jobba; gallrar Britta bort även om de fortfarande lånas 
ut. Detta gör hon för att barn inte ska ta del av inaktuella uppfattningar om livet. Hon 
menar dock att de böcker som ingick i denna ”dolda kanon” fortfarande har mycket att 
tillföra barnen även om de skulle kunna ha varit lite mer typiska för den tid vi lever i nu. 
Bland annat så menar hon att böckerna om Bäbis av Ann Forslind är bättre än böckerna 
om Max eftersom Bäbis är en könsneutral person. Britta tycker även att den 
barnlitteratur som utkommer idag är mycket bra. Det utges många positiva böcker som 
behandlar sådant som barn upplever nu och som handlar om hur världen ser ut idag. 
Barnen lär sig mycket av dessa böcker, såsom att det inte är fel att vara annorlunda.  

6.2.5 Förskolornas val 
 
När det gäller barnens val av böcker på biblioteket tror Britta att omslaget har stor 
betydelse för vilka litterära val barnen gör. De riktigt små barnen kanske smakar på 
böckerna och väljer en som smakar gott. Men de lite större barnens, från cirka tre år och 
uppåt, val utgörs alltså av omslaget, men även om barnen känner igen något i bokens 
innehåll och om de har en relation till något som finns i boken de väljer. En del barn 
frågar ofta efter böcker som behandlar deras specialintresse, Britta berättar om hur en 
liten flicka på runt fyra år kom fram till henne och sa att hon ville ha böcker om AIK. 
Britta berättar att hon brukar minnas framsidorna på bilderböckerna och det brukar 
hjälpa henne när hon ska hitta de böcker som barnen frågar efter. Hon menar att det 
finns flera olika orsaker till att vissa böcker blir populärare än andra bland barnen. Först 
och främst beror det på om barnen själva tycker om böckerna och om de känner igen sig 
på något sätt i böckernas innehåll. Men det beror också på om den som läser för barnet 
är positiv till boken och läser den med inlevelse, då kan barnet uppfatta boken som bra. 
Om barnet ser mycket av en bok i flera olika sammanhang kan boken också uppfattas 
som bra av barnen. När det gäller förskolepersonalens val så tror bibliotekarien att det 
kan vara olika beroende på hur länge de har arbetat. En del kanske är inne i sina gamla 
spår och lånar sådana böcker som de känner igen och som de vet är bra, men utan att 
egentligen bry sig så mycket om de val de gör. De som är nya inom förskolläraryrket 
kanske läser recensioner av nya böcker, frågar bibliotekarien om de böcker som de har 
läst om och ber bibliotekarien beställa in böcker åt dem. Detta kan bero på att man blir 
ganska trött när man har jobbat inom samma yrke i runt 20 år, menar Britta, och blir då 
kvar i sina gamla och invanda vanor och rutiner. 
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6.2.6 Bibliotekariens eget val 
 
Britta kommer på en gång på några speciella titlar som hon skulle rekommendera till 
förskolorna om hon fick välja själv. De böcker som hon skulle rekommendera är en 
Gittanbok, Lill-Zlatan och morbror Raring, en bok om Bäbis, den senaste boken av 
Sven Nordqvist som heter Var är min syster? och Dödenboken. När jag frågar varför 
hon gör dessa val så svarar hon: ”För att dom är bra, för att dom är jättebra!”125 Britta 
berättar att förskolorna gärna väljer ”gamla beprövade böcker” och ”jättenya, fina 
blanka böcker” när de lånar böcker på biblioteket vilket innebär att de böcker som är 
några år gamla glöms bort av förskolorna.126 Det är just dessa böcker som Britta skulle 
vilja att förskolorna lånade mer av på grund av att det är osäkert om förskolepersonalen 
verkligen vet om att dessa böcker finns. De kanske aldrig såg böckerna när de kom ut 
och barnen ska ha möjlighet att upptäcka även dem. Det finns ingen speciell genre som 
Britta anser är extra viktig utan hon menar att det finns många genrer som är bra, många 
som måste lyftas fram. Britta menar att det finns några genrer som inte är så lämpliga 
för barnen att ta del: ”daterade 60- 70-talsböcker är inte så viktiga nu, om dom inte är 
sådär extrembra”.127  

6.2.7 Barns samspel med litteraturen 
 
Barn får ut otroligt mycket av litteratur, menar Britta, speciellt av den kontakt de får 
med den vuxne eller med det äldre barnet som läser för dem. Det är viktigt att man 
pratar med barnet om boken, om boken exempelvis innehåller något viktigt budskap så 
kan det vara lämpligt att reflektera över detta budskap tillsammans med barnen, såsom 
vad barnen hade gjort om de hade varit i liknande situationer som bokens huvudperson. 
Vad barnen lär sig av litteraturen beror helt på vad denna innehåller, det är olika 
beroende på vad man läser, menar hon. De lär sig att det finns ett budskap i bilderna och 
så småningom i texten. Barnen får även ett mer utvecklat språk, ett annat språk än 
talspråket. Britta berättar att hon går på vårdcentralerna och pratar med ganska nyblivna 
föräldrar till barn som är för små för att gå i förskolan om att språket är viktigt och att 
det är viktigt att börja läsa för barnen tidigt. Det språk som inte är talspråket har barnen 
väldigt stor nytta av senare i livet, de som har fått detta genom litteraturen lär sig till 
exempel att förstå politiker tidigare än vad de barn som bara har talspråket gör. Hon 
tycker det är viktigt att föräldrarna tidigt börjar läsa för sina barn och hon bjuder in 
föräldrar som har små barn till biblioteket för att de ska upptäcka vad biblioteket har att 
erbjuda dem. Det viktigaste med att barnen tar del av böcker från tidig ålder är alltså för 
att de ska få ett språk och för att det är en del av kommunikationen mellan barn och 
förälder. Att förskollärarna läser för barnen tror Britta beror på att de nu har fått reda på 
att det är bra för språkutvecklingen. Innan förskollärarna fick reda att läsning främjar 
barnens språkutveckling tror Britta att det viktigaste med läsningen på förskolorna var 
att samla ihop barnen och lugna dem och även att roa dem lite.  
 

                                                 
125 Intervju med bibliotekarie, 080402. 
126 Intervju med bibliotekarie, 080402. 
127 Intervju med bibliotekarie, 080402. 
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6.3 Cecilia på Bibliotek C 

6.3.1 Bakgrund 
 
Min tredje intervju gjorde jag på stadsbiblioteket (hädanefter Bibliotek C) i Kventavik 
med en bibliotekarie som varit verksam som barnbibliotekarie sedan 1992. Denna 
barnbibliotekarie, som jag här kommer att kalla Cecilia, har vissa erfarenheter av att 
arbeta med barn, hon var barnflicka en gång i tiden och dessutom deltog hon i ett 
projekt som gick ut på att man skulle gå ut i skolorna och informera barn om 
trafiksäkerhet. Innan hon blev bibliotekarie arbetade hon som biblioteksassistent 
tillsammans med de barnbibliotekarier som arbetade på samma bibliotek vilket innebar 
att hon ibland gjorde aktiviteter med barnen. 

6.3.2 Samarbete mellan barnbiblioteket och förskolan 
 
Bibliotek C tar emot väldigt många förskoleavdelningar, men de kommer i princip bara 
dit och lånar böcker när de har tid och lust. Ibland kommer det barngrupper från 
förskolorna och ibland kommer personalen dit själva och lånar böcker till barnen. Även 
Cecilia nämner projektet LekaSpråkaLära som de precis har avslutat vilket innebär, 
berättar hon, att man ska utöka samarbetet mellan förskola och bibliotek och använda 
varandras kompetenser för att jobba med barn och språkutveckling. Det första resultatet 
av projektet blev att Bibliotek C skickade ut information till förskolorna där det bland 
annat stod skrivet att förskolepersonalen kunde kräva mycket mer av 
bibliotekspersonalen. Om förskolorna till exempel arbetade med temaarbeten kunde de 
få hjälp i förväg med framplockning av all den information som de behövde. 
Förskolepersonalen fick också reda på att de kan använda biblioteket som en lokal där 
man kan samlas, kanske ibland i ett eget rum, och ha bland annat läsestunder. 
Förskolorna har dessutom möjlighet att komma på några av bibliotekets 
programpunkter, som exempelvis sagostunder, men till dessa kan inte en hel 
förskolegrupp komma utan bara cirka fyra barn. Till vissa av Bibliotek C:s 
teaterföreställningar går hälften av biljetterna till förskolorna och hälften till 
hemmavarande barn. På detta sätt fungerar arbetet på Bibliotek C under tidpunkten för 
intervjun, men till hösten 2008 får de en anställd barnbibliotekarie som kommer att 
arbeta för att utveckla servicen till förskolorna i deras närområde. Dessutom ska Cecilia 
arbeta med övergripande frågor som rör samarbetet mellan bibliotek och förskola i hela 
kommunen. Det är alltså planerat att alla bibliotek i hela kommunen ska arbeta på 
samma sätt. De ska börja arbeta mer med förskolan eftersom denna tidigare har kommit 
i skymundan, Cecilia menar att skolorna är duktiga på att ta för sig. På grund av att 
biblioteken inte har samma förutsättningar med till exempel personal och öppettider så 
kan det bli svårt för alla bibliotek arbeta på samma sätt, men det ska åtminstone finnas 
någon minsta gemensamma nämnare som de allihop ska arbeta med. 
 
Cecilia berättar att förskolorna inte ber bibliotekarierna speciellt mycket om hjälp, de 
kommer till biblioteken med sin förskolegrupp, går själva och plockar ihop de böcker 
som de ska ha och sedan lånar de böckerna i bibliotekets utlåningsautomat. Hon berättar 
att bibliotekarierna tycker att de möter förskollärarna alldeles för lite på biblioteket och 
det är en anledning till att de vill påbörja det utvecklande samarbetet. Att 
bibliotekarierna själva inte tar kontakt med förskolorna när de kommer beror på att 
Bibliotek C är ett stort bibliotek och förskolor, skolklasser och privatpersoner kommer 
samtidigt så tiden räcker inte riktigt till. Cirka 150 förskolegrupper besöker biblioteket 
regelbundet. Cecilia säger själv att de hittills har varit dåliga på att ta hand om förskolan 
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och det menar hon är synd eftersom de har ett gemensamt uppdrag. De ska arbeta för 
det livslånga lärandet, de ska arbeta för att ge barn ett språk och de ska gå in för att 
skapa läslust. Att det är så många förskolegrupper som besöker biblioteket och att de 
dessutom lånar böckerna själva innebär att Cecilia inte riktigt vet vilka titlar som är 
mest populära bland förskolorna, men hon vet däremot vilka böcker barnen frågar efter. 
Dessa titlar är bland andra Alfons Åberg, Mulle Meck, böckerna om Halvan, Mamma 
Mu, Pettson och Jan Lööfs böcker om Pelle. Det är alltså de välkända böckerna som 
verkar vara populärast bland förskolorna, men hon kan dock inte alls svara på om olika 
förskolor lånar olika eller samma titlar. 

6.3.3 Inköp av barnböcker 
 
Även på Bibliotek C används BTJ:s sambindningslistor när det gäller inköpen av 
barnlitteratur. Men Bibliotek C har även mer börjat utgå ifrån vad barnen själva tycker 
när det gäller efterfrågan och inköpsförslag. Om många barn frågar efter samma titel 
eller om det finns böcker som ofta är utlånade så köper biblioteket in fler exemplar av 
dessa titlar.  Bibliotekarierna på Bibliotek C läser många recensioner innan de köper in 
böcker och de använder sig även av vad som är på gång i Bokjuryn.128 De böcker som 
hamnar på 100-listan i denna görs det alltid affischer på, publiciteten blir bättre, 
efterfrågan större och därför satsar bibliotekarierna extra på dem. I skrivandets stund är 
Bibliotek C i full färd med att göra en medieplan för inköpen av barnlitteratur till 
biblioteket, var den ska köpas in, vad man ska satsa på och hur många exemplar av 
varje titel som ska köpas in. Cecilia menar att när det gäller de svenska riktigt bra 
författarna så köper de in många, ibland tio exemplar, av varje titel. Om en viss titel inte 
får bra recensioner i sambindningslistan så köper Bibliotek C in ett exemplar från 
Adlibris för påseende för att de själva ska bedöma och avgöra och sen kanske köpa in 
fler exemplar av den aktuella titeln om de tycker att den är bra. Cecilia berättar att det 
finns medieurvalsprinciper tagna för den aktuella kommunens bibliotek när det gäller 
inköp av barnlitteratur, men hon nämner också att det alltid har funnits en diskussion 
om att man inte ska köpa in böcker som anses ha dålig litterär kvalitet. En intressant 
aspekt, som dock inte rör den åldern som min uppsats bygger på, är att för något år 
sedan började Bibliotek C köpa in några böcker om Kitty och Tvillingarna och som 
alltid ansetts ha dålig litterär kvalitet. Den stämmer alltså inte med den policy som 
biblioteken har. Men Bibliotek C har ställt policyn mot barnens egna frågor och deras 
förslag på vad som ska finnas på biblioteket, detta väger något tyngre än policyn när det 
gäller utlåningsfrekvensen av barnlitteratur. Biblioteken har ett politiskt uppdrag som 
handlar om att barn och unga ska kunna påverka bibliotekets innehåll. Cecilia menar att 
det är viktigt att barnen ska kunna få det de vill ha och via Kitty och Tvillingarna ska 
biblioteket kunna locka barnen vidare in på annan litteratur. 

6.3.4 ”Förskolornas dolda litterära kanon” 
 
Cecilia känner inte till att det har funnits en ”dold litterär kanon” på förskolorna men 
hon kan förstå det, säger hon. Hon tror att det handlar om vad som är mest populärt och 
om vad de vuxna gillar, att det är det som har skapat en kanon av den typen. Att de 
”nya” barnböcker som ges ut håller samma klass som de gamla tycker hon absolut, 
många svenska författare är suveräna säger hon. Hon gillar böcker som innehåller någon 
slags problemställning och där många känslor är inblandade. Stina och Karin Wirséns 
böcker är exempel på några relativt nya sådana. ”Det finns så mycket, mycket mer än 
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Pettson och Alfons och sådär som är bra också” säger hon och ger Pija Lindenbaum 
som exempel på en sådan författare.129 Svensk barnlitteratur innehåller en viss kvalitet 
eftersom man i denna vågar ta tag i problem, såsom döden och homosexualitet, utan att 
det är något märkvärdigt med det.  

6.3.5 Förskolornas val 
 
Cecilia tror inte att de riktigt små barnen väljer böcker utan de bara tar en bok. För att se 
vilka böcker de lite äldre barnen väljer kan man gå till Bokjuryns resultat där barnen 
själva har röstat fram sina favoriter. Hon räknar upp några titlar som hon har en känsla 
av är populära bland barnen och dessa är Alfons Åberg, Barna Hedenhös, Per 
Gustafsson prinsessböcker, Pelleböckerna av Jan Lööf, Grodanböckerna, Nicke 
Nyfiken, Lilla Spöket Laban, Bu och Bä, Landströms Nisseböcker och Pelle Svanslös. 
Att vissa böcker är populärare än andra tror Cecilia har att göra med föräldrarnas val 
och hon tror också att både barn och vuxna väljer sånt som de redan känner igen. Det 
beror även på att en del böcker finns i andra typer av media, som till exempel datorspel 
eller film, såsom Pettson och Nicke Nyfiken, vilket hon tror påverkar mycket. De vuxnas 
val är alltså otroligt viktiga, de påverkar vad barnet tycker är bra, säger en vuxen att en 
bok inte är bra så tycker i regel inte de små barnen det heller. Vad de vuxna tycker 
smittar alltså av sig på barnen, om de läser något som de inte tycker är roligt för barnen 
så känner barnen det och då tycker inte de heller om boken. 

6.3.6 Bibliotekariens eget val 
 
Några av de böcker som Cecilia skulle rekommendera till förskolorna är Wirséns 
böcker, Grodanböckerna, Lill-Zlatan, Kenta och barbisarna och Gustafssons 
Prinsessböcker. Hon tycker om böcker där man vågar stå för det man känner och vågar 
tala om när man tycker att någonting är fel. Böcker som hon tycker borde lånas oftare är 
böcker som är ”fulsnygga”, alltså som har till exempel vågade illustrationer eller fula 
omslag. Bokomslag betyder mycket när det gäller barnens val och därför väljs inte de 
böcker som inte har så fina omslag lika ofta som de böcker med fina omslag även om de 
kanske egentligen är jättebra. Man väljer bort de böcker som ser tråkiga ut och då kan 
man även gå miste om en bra historia. Hon menar att det viktigaste egentligen inte är 
vad man läser utan att man läser och det är därför bra att låna ut böcker om Kitty och 
Tvillingarna, just för att locka barnen att komma till biblioteket. Som ovan nämnts 
tycker Cecilia om böcker som ställer någonting på sin spets, alltså som handlar om att 
man får testa eller utveckla sin empati och förståelse. Hon tycker inte om menlösa 
böcker som är väldigt gulliga utan de ska betyda någonting. Hon tycker inte heller att 
vuxna ska censurera för mycket i barnlitteraturen på grund av att om man nekar barn 
något så blir de ännu mer intresserade. Då är det bättre att läsa tillsammans med barnen 
än att de gör det själva. 

6.3.7 Barns samspel med litteraturen 
 
Det viktigaste när man läser för de små barnen är, tycker Cecilia, att det man läser 
berör. Alfons är ett bra exempel på det, han är ledsen, han har dåligt samvete, han är 
nervös och han är rädd. Böckerna ska sätta igång barnens tankar på något sätt och även 
utveckla språket. Hon menar att den viktigaste rollen man har som bibliotekarie är att 
man visar vad som finns på biblioteket och sen får låntagaren ifråga välja helt fritt. Ofta 
innehåller en och samma bok mycket av olika typer av känslor och skeenden. Hon anser 
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att det är viktigt att barnen får ta del av böcker redan från tidig ålder och säger vidare att 
”det jobbar vi väldigt mycket med eftersom vi jobbar på öppna förskolor och sådär och 
pratar om högläsning och dess betydelse för både, liksom, den personliga utvecklingen, 
för tankens utveckling, för språkutveckling och sådär”.130 Cecilia tror att orsakerna till 
att förskollärarna läser för barnen är väldigt olika. Hon berättar om en förskola som 
jobbar igenom författarskap för författarskap och bara lånar böcker av den aktuella 
författaren, medan andra förskolor jobbar med att göra egna berättelser. Men 
barnbibliotekarierna hoppas, säger hon, att genom att starta samarbetet med förskolorna 
kan de starta en diskussion om varför man läser på förskolan, vilken roll 
förskolepedagogen har, vilken roll biblioteket har och vad de kan göra tillsammans för 
att arbeta för barnens språkutveckling och för att barn ska upptäcka böcker. Bibliotek C 
har ett samarbete med lärarutbildningen i staden då de bland annat har en föreläsning 
för dem som ska bli förskollärare, föreläsningen handlar om lärmiljö, litteratursyn och 
barnlitteratur. 
 

6.4 Disa på Bibliotek D 

6.4.1 Bakgrund 
 
Min fjärde intervju gjorde jag med en barnbibliotekarie som jag här kommer att kalla 
Disa. Hon har varit verksam som barnbibliotekarie i tre och ett halvt år. Hon arbetar på 
ett stort bibliotek (hädanefter Bibliotek D) i ett invandrartätt område vilket resulterar i 
att de har barnböcker på många olika språk. Hon är den enda av de barnbibliotekarier 
som jag har intervjuat som har stor erfarenhet av att arbeta med barn, hon är nämligen 
även förskollärare. På 1980-talet blev hon färdig förskollärare och hon har även arbetat 
som speciallärare. Ett intresse för barn har hon alltid haft, berättar hon, och hon har 
gjort lite olika saker, bland annat arbetat på ett bokförlag där hon höll på med 
barnlitteraturen. Att koppla ihop det tidigare arbetet med barn med 
bibliotekarieutbildningen har varit jätteroligt, tycker Disa. 

6.4.2 Samarbete mellan barnbiblioteket och förskolan 
 
Även Disa berättar om det samarbete mellan förskolan och biblioteket som är under 
utveckling i hela kommunen. En del små bibliotek har svårt att hålla öppet när 
förskolorna har möjlighet att komma dit, men Bibliotek D är stort och förskolorna 
brukar komma dit för att låna böcker. De har dock inga tider som är avsatta speciellt för 
förskolan, men under den senaste tiden har bibliotekarierna sagt till förskolorna i 
området att de ska börja boka tid så att bibliotekarierna ska veta när förskolorna 
kommer eftersom de då ska kunna få mer hjälp med bland annat temaplockningar. Även 
Bibliotek D har varit med i projektet LekaSpråkaLära vilket utmynnade i två modeller 
som var exempel på två sätt hur man kunde fördjupa samarbetet mellan förskolan och 
biblioteket. Den ena modellen, som var den modell som Disa arbetade med, gick ut på 
att förskolorna arbetade med ett tema på biblioteket som ett samarbete med 
bibliotekarierna istället för att bara komma dit och låna böcker och sen gå därifrån igen. 
Den andra modellen bestod av fyraårsvisningar. Disa berättar även att hon ska läsa för 
en femårsgrupp. 
 
Förskolorna lånar mycket själva, men Disa försöker erbjuda dem hjälp eftersom hon 
gärna vill hjälpa till. Dessutom tycker hon att förskolepersonalen ska be bibliotekarierna 
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om hjälp i större utsträckning än vad de gör idag. Det ser ut på detta sätt i hela 
Kventavik och bibliotekarierna försöker i enad front att förändra detta. Disa berättar att 
ett barn under hela dess förskoletid bara besöker biblioteket två eller tre gånger. När 
förskolepersonalen besöker biblioteken tar de bara med sig några få barn och inte hela 
gruppen som man gjorde förr. Om förskolorna bara besöker biblioteken en gång per 
månad får alltså inte barnen så många chanser att komma dit. En lösning på detta är att 
ta dit alla fyraåringar på fyraårsvisningar. Vilka titlar som är populärast bland 
förskolorna är en svår fråga att besvara, menar Disa, men hon har lagt märke till att 
Halvan och Mulle Meck lånas jättemycket och även Alfons Åberg är populär. Hon vill 
som ovan nämnts ha mer kontakt med förskolorna när de kommer till biblioteket. Detta 
för att bland annat kunna presentera nya böcker för dem eftersom det lätt blir så att de 
annars mest lånar böcker som de redan känner till. Disa menar att måste man utvidga 
sin egen kanon om man arbetar med litteratur. Frågan om olika förskolor lånar olika 
böcker är svår att besvara även för Disa, men hon berättar att de har tvåspråkiga 
förskolor och dessa lånar böcker med mycket lättare språk än de andra förskolorna. Om 
man bara har ett språk så är det lättare att utveckla det eftersom barnen då är vana vid 
svenskan, men har man två språk måste man börja nästan från grunden med svenskan. 
Arabiska, persiska och kurdiska är de utomnordiska språk som flest människor lånar 
böcker på. 
 
Disa menar att det är viktigt att både bibliotekarier och förskolepersonal funderar på hur 
de kan gå vidare och skapa nya former för ett samarbete dem emellan som inte behöver 
kosta så mycket, både förskolan och biblioteket är belastade ekonomiskt. Hon vill också 
att både barnbiblioteket och förskolan ska sätta upp ett syfte med barns möte med 
litteratur och även att det ska stå i läroplanen. Att förskolorna planerar litteraturens 
innehåll efter hur de jobbar är också viktigt, anser hon. En del förskolor läser väldigt 
många böcker inom olika teman under en kort tid. Det är viktigt att man tycker om det 
man läser för barnen, Disa säger att om man inte tycker om att läsa så ska man inte läsa, 
utan då kan någon annan göra det istället. Vad de vuxna själva tycker påverkar barnen 
mycket.   

6.4.3 Inköp av barnböcker 
 
Bibliotek D köper in böcker varannan vecka och dessa inköp sker främst från BTJ, men 
om de vill köpa något som inte finns på listan så beställer de böcker från Adlibris. Disa 
läser alltid bokrecensionerna både i listan från BTJ och i tidningar och markerar det hon 
tycker är viktigt. Om det är språkligt dåligt ratar hon dem och dessutom köper de inte in 
böcker med spiralrygg eller med flikar och dylikt på grund av att de går sönder så lätt. 
När de köper in barnlitteratur försöker Bibliotek D att ha de som bor i bibliotekets 
upptagningsområde i åtanke. När det gäller till exempel ungdomsböcker så måste de 
köpa in bland annat lättlästa böcker eftersom många barn är tvåspråkiga. Det finns ett 
bokförlag som heter Argasso och har enklare ungdomsromaner. Därifrån köper 
Bibliotek D in en del böcker och de köper gärna berättelser från andra länder.  

6.4.4 ”Förskolornas dolda litterära kanon” 
 
Disa var den enda bibliotekarien av de fyra som jag har intervjuat som redan kände till 
”förskolans dolda litterära kanon”. Hon är säker på att en sådan förekommer men hon 
säger också att det är viktigt att man vidgar sin kanon. Hon säger vidare att ”jag tror inte 
att man kan låtsas som att man inte har en kanon för det är ganska barnsligt liksom. Det 
är klart man har det, det är inte fel att ha det heller i och för sig, däremot får man ju inte 
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stanna i den”.131 Hon och en annan bibliotekarie brukar hålla föreläsningar för 
lärarstudenter som handlar om medveten läsning vilket innebär att man ska vara 
medveten om de litterära val man gör, både som låntagare och som bibliotekarie. Disa 
menar att det är viktigt att låntagarna tar hjälp av bibliotekarierna mer bland annat 
eftersom biblioteken ibland har böcker som precis har kommit in och som 
bibliotekarierna inte har hunnit ställa upp på hyllorna än, utan det enda sättet att få tag 
på dessa böcker är att fråga bibliotekarierna. Disa säger att de titlar som ingick i 
”förskolans dolda litterära kanon” fortfarande är lika populära, men hon berättar också 
att hon försöker gallra bland dem eftersom man inte behöver ha så många av dem. Det 
finns många väldigt moderna illustratörer vars illustrationer ibland kan anses vara ”fula” 
vilket kan vara en anledning till att folk lånar de ”gamla” böckerna som de känner igen, 
att de nya moderna illustrationerna kan avskräcka, och detta kan bibliotekarierna 
försöka bryta igenom. Disa har ingenting emot att de böcker som ingick i den ”dolda 
litterära kanonen” lånas mycket, bland annat Alfons är fantastisk och det utkommer 
fortfarande nya böcker om honom, berättar hon. Disa tycker att de ”nya” böcker som 
utges idag absolut håller samma klass som de ”gamla” och hon säger vidare att det finns 
en fantastisk bokutgivning i Sverige, det är något som vi verkligen kan vara stolta över. 
Även hon pratar varmt om Lindenbaums böcker. Hon menar dock att det finns vissa 
barnböcker som inte är bra, såsom Disneyböcker som är omgjorda från film, men dessa 
köper inte Bibliotek D in.  

6.4.5 Förskolornas val 
 
Disa menar att barn egentligen inte väljer böcker själva utan det handlar om samspel 
mellan barnen, de påverkar varandra väldigt mycket. Hon tror att barn ofta väljer böcker 
som de känner igen och så är det även för vuxna människor. Hon menar även att 
bibliotekarierna har ett ansvar att vidga barnens vyer, men samtidigt så måste man låta 
barnen välja böcker själva om och när de vill göra det. Omslagen har stor betydelse tror 
hon. Barnen kan ibland välja en bok som egentligen är alldeles för svår, men har ett fint 
omslag och då är det inte innehållet som barnen egentligen tänker på. Böcker som 
handlar mycket om hur det är att vara människa och som alla kan känna igen sig i 
oavsett ålder är populära. Lill-Zlatan och Morbror Raring som tar upp avundsjuka och 
rädsla är ett exempel på en sådan bok och även Grodanböckerna är populära. Även 
roliga böcker blir populära och ett exempel på detta är Kan man av Bertil Lidbäck och 
Lisen Ahlbåge som vann förra årets omröstning i Bokjuryn. En boks popularitet kan 
även ha att göra med om ett visst ämne är populärt. Ibland är kanske till exempel 
dinosaurier populära och då lånas många böcker om sådana och vid andra tillfällen 
kanske prinsessor är populära. 

6.4.6 Bibliotekariens eget val 
 
Disa ger några exempel på författare som hon skulle rekommendera varmt till 
förskolorna, Lindenbaum, Szabo, Stalfelt och Velthuijs. Orsaken till att hon tycker om 
just dessa är att de tar upp ämnen som berör hur man är som människa och att de 
handlar om hur livet verkligen är. Hon tycker att det är bra att barnboksförfattare på ett 
fint sätt vågar ta upp ämnen som är jobbiga. Boken ska också vara av bra kvalitet och 
det är viktigt att bild och text fungerar ihop. När det gäller titlar som borde lånas ut 
oftare än vad de gör så tycker hon att nyutkomna böcker borde göra det. 
Bibliotekarierna får ofta påminna förskolepersonalen om att dessa böcker finns trots att 
de skyltar med dem. Hon anser också att det är viktigt att veta vad man gör när man 

                                                 
131 Intervju med bibliotekarie, 080403. 



43 
 

arbetar med litteratur och att man planerar läsningen med barnen. Disa anser att det inte 
finns någon genre som inte är lämplig för förskolebarn att ta del av och inte heller att 
det finns någon genre som är extra viktig för barnen att ta del av. Men däremot så säger 
hon att genus är spännande, att det är en angelägen genre idag eftersom det har hänt så 
mycket inom det under de senaste åren, till exempel i reklam och i böcker.  

6.4.7 Barns samspel med litteraturen 
 
Det viktigaste som barnen får ut av litteraturen är just mötet med denna, anser Disa, och 
detta innebär att man måste ha en medveten läsning i förskolorna för annars blir det 
inget möte. Hon berättar att när förskolegrupper kommer på besök till Bibliotek D så 
brukar hon springa ut till förskolepersonalen och fråga om de behöver hjälp. Disa menar 
att rollen som förmedlare är otroligt viktig och det är viktigt att man tar det ansvar som 
man faktiskt har som bibliotekarie. Av litteraturen ska barnen lära sig, menar Disa, att 
leva och att njuta. Men de får också kunskap genom att undersöka saker när förskolorna 
jobbar med olika teman inom litteraturen. Att barnen ska få ta del av litteraturen redan 
från tidig ålder är viktigt tycker hon, speciellt för språkutvecklingens skull. Detta på 
grund av att det är så viktigt att lära sig prata för att man ska kunna uttrycka vad man 
känner och vem man själv är. De barn som får ta del av litteratur redan från tidig ålder 
får ett annat ordförråd, ett litterärt ordförråd, än de barn som inte får ta del av litteratur, 
ett litterärt språk är inte detsamma som det man talar. Om man inte läser för sina barn så 
får de inte tillgång till detta högtidliga sätt att uttrycka sig på och de kan inte använda 
lika svåra ord. Disa säger; ”Men att ge barn litteratur så tidigt som möjligt det är, ja det 
är lika viktigt som mat tycker jag”.132 Att förskollärarna läser för barnen har olika 
orsaker men hon tror att det beror mycket på för att det är tradition på förskolorna att 
läsa för barnen. En del förskollärare arbetar litteraturpedagogiskt med litteraturen och 
planerar och gör saker av det de läser. Men de flesta använder litteraturen som ett 
lugnande inslag efter maten för att barnen ska få vila. Då är det alltså omsorg och vila 
det handlar om och inte litteratur eller lek. En relativt vanlig inställning till barnlitteratur 
som hon tror att förskollärare har, och som hon själv hade som förskollärare, är den 
pragmatiska litteratursynen vilken innebär att man läser mycket för barnen och att det 
egentligen inte spelar någon roll vad man läser utan man behöver bara läsa. Detta leder 
till en utveckling i språk som till slut leder till att barnen lär sig läsa vilket Disa tror är 
en ganska vanlig inställning i förskolorna. Hon berättar att hon har en helt annan 
närvaro när hon läser för barn nu än vad hon hade när hon arbetade som förskollärare 
och att barnen är mer tysta när hon läser för dem numera. Disa tycker att det är 
jätteviktigt att förskollärarna läser för barnen och hon vill också att de formulerar ett 
syfte med läsningen och att de får in det i planeringen. Hon menar att det är konstigt att 
litteraturläsning och bibliotekskontakt inte står med i Lpfö98. 
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7. Analys 
 
Här kommer jag att redogöra för analysen av de resultat jag får fram. Jag har delat in 
analysen under olika avsnitt på ett liknande sätt som jag delade in resultatdelen för att 
det ska bli lättare att följa med i min analys. I varje avsnitt kopplar jag samman 
resultatet med Hellsings litteratursyn och för i slutet av varje avsnitt en reflektion där 
jag kopplar in Hultbergs litterära synsätt.  

7.1 Barnbibliotekariernas litteratursyn 
 
Under mina intervjuers genomförande har jag upptäckt att alla de fyra bibliotekarierna 
som jag intervjuat har en liknande syn på barnlitteraturen. De tycker allihop att barnen 
bör ta del av den litteratur som behandlar livet och tar upp allvarliga problem, såsom 
döden och olika typer av handikapp. Att det inte är fel att visa sina känslor eller vara 
annorlunda är även det en tanke som de fyra bibliotekarierna delar. De menar vidare att 
barnen får möjlighet till att lära sig detta genom att läsa böcker som handlar om livet 
och om den verklighet som de lever i idag. Hellsing skriver att litteraturen för de små 
barnen bör behandla den tid som vi lever i idag eftersom det bara är den tid som de allra 
minsta känner till. När barnen blir äldre börjar de fråga om den tid då de ännu inte fanns 
till och blir så småningom mogna för historisk litteratur. Ju äldre barnen blir desto 
längre tillbaka i tiden kan man alltså flytta den litterära miljön.133 Barnen ska lära sig av 
litteraturen, hur livet ser ut idag och att det inte är fel att visa att man är till exempel 
rädd eller ledsen. Dessa är viktiga aspekter vad det gäller den typ av litteratur som 
bibliotekarierna rekommenderar och vill att barnen läser. Britta på Bibliotek B gallrar 
bort böcker som innehåller uppfattningar som inte är tidstypiska utan totalt ur tiden: 
”Om det är väldigt, väldigt tidstypiskt 50-tal med hemmamammor och ja, och tjejer kan 
inte göra det och så ja, då tycker jag det är lite jobbigt, då tar jag bort dom 
[böckerna]”.134 Det är alltså viktigt att barnen inte får fel uppfattningar om livet utan att 
de lär sig hur det verkligen ser ut idag, menar hon. Hellsing delar Brittas uppfattning då 
han skriver att barnböcker bör handla om sådant som utspelar sig i barnens naturliga 
miljö så att det svarar mot barnens rumsmedvetande.135 Jag besitter åsikten att det blir 
lättare för barnen att leva sig in i litteratur som de kan identifiera sig med, den blir då 
lättare för barnen att förstå och de får lära sig hur det är att leva. De fyra 
bibliotekarierna nämner författare som de skulle rekommendera till förskolorna, 
Lindenbaum är en författare som de alla fyra pratar varmt om. Detta tror jag delvis kan 
bero på att hennes bok Lill-Zlatan och Morbror Raring tar upp just hur livet kan vara, 
den handlar bland annat om homosexualitet och avundsjuka. Cecilia menar att svenska 
författare vågar ta upp problem som anses allvarliga, hon säger att man i 
svenskproducerad barnlitteratur vågar ta tag i problem: ”[---] Det kan handla om vad 
som helst, om döden eller homosexualitet som faktiskt finns med i bilderböcker utan att 
det liksom, ja, det är nåt märkvärdigt, man vågar ta tag i saker och ting det tycker jag är 
kvalitet, svensk barnlitteratur.”136 
  
Disa på Bibliotek D menar att alla har en litterär kanon, men hon säger också att man 
inte ska stanna i denna kanon utan det är viktigt att den utvidgas. De fyra 
bibliotekarierna har mycket riktigt en kanon som de skulle rekommendera till 
förskolorna. Deras kanon berör samma typer av ämnen, böcker som handlar om livet 
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och de problem vi, och framförallt barnen, stöter på där. Bibliotekarierna och Hellsing 
delar samma tankar om litteraturen, alltså att det är viktigt att barnen får lära sig mycket 
om livet och hur det är att leva. Jag anser att det är detta som skapar den litterära kanon 
som de barnbibliotekarier jag har intervjuat har när det gäller barn i förskoleåldern. De 
genrer som bibliotekarierna anser är viktiga att förskolorna lånar mer av än vad de gör 
idag är böcker om att vara annorlunda och som behandlar livet och livsfrågor, som till 
exempel genus. Den enda som kommer på en genre som inte är speciellt viktig för de 
små barnen att ta del av är Britta och denna genre består av daterade 60- och 70-
talsböcker. Orsaken till att den inte är speciellt lämplig är att barnen inte ska få fel 
uppfattningar om hur livet är idag. Cecilia på Bibliotek C gillar inte böcker som inte lär 
barnen någonting: ”Jag tycker inte om såna här menlösa böcker som är väldigt gulliga 
men, och som säkert många väljer kanske för att det är gulliga bilder men, det ska 
finnas nåt, nån problemställning eller nån, nånting som är nån kärna i historien, som 
betyder nånting.” Hon tycker inte heller att man som vuxen ska censurera barnens 
litteratur för mycket, då är det bättre att de vuxna istället läser dessa böcker tillsammans 
med barnen. Även Hellsing ställer sig motvillig till menlösa böcker som är för snälla, 
det är viktigt att barnen lär sig skilja på fantasi och verklighet. Barn ska alltså inte 
invaggas i någon sorts falsk trygghet genom att vi censurerar bort det som är farligt och 
skrämmande eftersom litteratur som undviker svåra och onda saker inte kan skapa 
någon trygghet i längden, menar han. Barn bör tidigt lära sig hur livet verkligen är och 
detta gör de på bästa sätt genom ta del av problem som de litterära figurer i böckerna de 
läser kan drabbas av, som till exempel lära sig att det är viktigt att lära sig simma för 
annars kan man drunkna.137 
 
Disa menar att det viktigaste som barnen får ut av den litteratur de tar del av är att de 
ska lära sig att leva och att de njuter av litteraturen är viktigt. Detta antyder även 
Hellsing när han skriver att vårt mål med böckerna som hjälpmedel bland annat är att 
lära barnen utvinna glädje ur sin tillvaro. Något annat Hellsing skriver som också kan 
kopplas samman med detta är att barnlitteraturen ska aktivera barnens livskänsla, berika 
känslolivet, stimulera fantasin och ge barnen en viss rörlig andlighet. Han skriver även 
att dessa krav måste uppfyllas om en barnbok ska ha någonting med konst att göra och 
författaren måste ha en vilja att påverka barnet i syfte att förändra.138  
 
Sammanfattningsvis kan man se att barnlitteratur som handlar om livet och livsfrågor är 
mycket viktig för alla de fyra bibliotekarierna och även för Hellsing, de delar alla fem 
samma syn på barnlitteratur. Disa menar att förskollärare ofta har ett pragmatiskt sätt att 
se på barnlitteratur, de läser mycket för barnen och det spelar egentligen ingen roll vad 
de läser. Detta leder till att barnens språk utvecklas och slutligen till att barnen lär sig 
läsa. Det är snarare viktigare att de läser så många böcker som möjligt för barnen, de 
tänker inte så mycket på vad det är de egentligen läser, berättar Disa. På detta sätt, 
förklarar Limberg, gjorde även den bibliotekarie i Dressmans studie som anpassade sitt 
bokprat till den pragmatiska strategin. Det var viktigt att eleverna läste så många böcker 
som möjligt för att de skulle bli goda läsare, men bibliotekarien intresserade sig aldrig 
för om eleverna verkligen hade förstått vad de läste.139 Disa berättar att även hon hade 
en sådan syn på barnlitteratur när hon arbetade som förskollärare, men att denna syn nu 
har förändrats och hon besitter nu en emancipatorisk litteratursyn. Den emancipatoriska 
litteratursynen anser jag är den av Hultbergs tre strategier som bäst stämmer in på den 
litteratursyn som de barnbibliotekarier som jag har intervjuat besitter. Det har under 
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intervjuernas gång framkommit att de aktuella barnbibliotekarierna vill att barnen 
genom barnlitteraturen först och främst ska lära sig att förstå sig själva och vårt 
samhälle.140 Den bibliotekarie i Dressmans studie som förespråkade den 
emancipatoriska strategin valde böcker med omsorg utifrån det innehåll som de 
förmedlade och det är precis vad bibliotekarierna i min studie också säger, att böckernas 
innehåll är det viktigaste, barnen ska lära sig något av litteraturen.141 

7.2 Bibliotekets inköp av barnlitteratur 
 
Om de böcker som Bibliotek A köper in visar sig vara populära köper de in fler av 
dessa, men då måste de dock välja bort andra böcker som inte har fått så bra kritik. Om 
de vet i förväg att en titel kommer bli populär, som till exempel välkända serier som 
Pettson, så köper de in flera exemplar av denna. På Bibliotek B köper Britta in böcker 
som hon vet kommer bli populära även om de inte har fått så bra kritik. Bibliotek D 
ratar de böcker som är språkligt dåliga och det tror jag har att göra med att barnen ska 
lära sig ett gott språk redan från grunden och inte få fel intryck av någon bok de tar del 
av. För just Bibliotek D är det viktigt att de köper in lättare böcker på grund av att 
många av barnen som bor i bibliotekets upptagningsområde är tvåspråkiga. Ett av 
Hellsings mål med barnlitteraturen är att barnen ska lära sig att behärska språket och 
detta är särskilt viktigt för Bibliotek D, barnen som besöker det biblioteket kanske inte 
får höra svenska annat än i förskolan och därför är det viktigt att språket i böckerna är så 
lätt och grundligt som möjligt så de får lära sig språkets grunder.142 
 
Bibliotek C utgår till viss del ifrån barnens egna inköpsförslag och deras efterfrågan när 
de köper in barnlitteratur. Om många barn frågar efter samma titel eller om en titel ofta 
är utlånad köper biblioteket in fler av denna, det är viktigt att de böcker som barnen vill 
läsa finns på biblioteket så att de börjar besöka det regelbundet. Cecilia förklarar att de 
på så sätt lättare kan locka barnen till att läsa annan litteratur. Denna utsaga kan tolkas 
på ett pragmatiskt sätt, alltså att det är viktigare att barnen läser än vad de läser. Så är 
dock inte fallet med Cecilias strategi då hon förklarar att de genom att inneha 
massmarknadslitteratur och följa den efterfrågan barnen har vill locka barnen till att 
komma till biblioteket oftare. Genom att få barnen att besöka biblioteket vill hon leda 
dem vidare till annan litteratur som anses ha bättre kvalitet. Jag anser att hennes synsätt 
därför även här kan tolkas som emancipatoriskt då det har framkommit tidigare att det 
viktigaste med barnlitteraturen är att barnen lär sig något av den.    

7.3 Samarbetet mellan biblioteket och förskolan 
 
I SABs målsättning för barnbibliotek står det skrivet att för att barnbiblioteken ska nå 
sitt mål med att nå ut till alla barn så krävs det att de samarbetar med olika institutioner, 
som till exempel förskolorna, och de måste även aktivt söka upp dessa. I Sveriges 
bibliotekslag står det att biblioteket ska erbjuda bland annat böcker för att främja 
språkutveckling och stimulera till läsning. Det borde stå i förskolans läroplan om ett 
samarbete mellan förskolan och biblioteket. Att det inte gör det idag anser jag är 
olyckligt eftersom ett sådant samarbete är viktigt. Disa menar att det är viktigt att både 
bibliotekarier och förskolepersonal funderar över hur de ska skapa nya former för ett 
samarbete dem emellan och som inte ska behöva bli så dyrt då ingen av dessa 
institutioner har bra ekonomi. Disa vill även att barnbiblioteket och förskolan ska sätta 
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upp ett syfte med barns möte med litteratur, att det ska stå i förskolans läroplan och att 
förskolorna planerar litteraturens innehåll efter hur de arbetar. Att det är viktigt att alla 
barn redan från tidig ålder får ta del av litteraturen är något som de fyra bibliotekarierna 
i min studie alla är överens om, nu pågår en debatt som handlar om hur viktigt det är att 
barn får ta del av litteratur. Ett exempel på detta ser man i Lotta Olssons artikel ”Ge 
barnen en chans att älska böcker” som har publicerats i Dagens Nyheter.143  Hellsing 
menar att socialt sett är barnlitteraturen ett uppfostringsmedel som bland annat ska lära 
barnet att behärska språket, orientera barnet i tiden och rummet och orientera barnet 
socialt.144 Detta kopplar jag samman med de mål som ingår i Lpfö98, till exempel att 
förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar en förmåga att ta hänsyn till och leva 
sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra och att alla barn ska ha 
förståelse för att alla människor har lika värde.145 Det är många av förskolans mål och 
riktlinjer som har samma betydelse som Hellsings mål med barnlitteratur och dessa 
litterära mål kan förskollärarna gå miste om, menar jag, när de inte riktigt vet vilken 
litteratur som barnen bör ta del av eller vilken litteratur som bäst kan anpassas till 
Lpfö98. Detta har barnbibliotekarierna större erfarenhet av och därför är det viktigt att 
det finns ett bra samarbete mellan de båda parterna, anser jag. 
 
Av de fyra bibliotekarier som har medverkat i min studie är det Anna som verkar tycka 
att samarbetet mellan bibliotek och förskola fungerar bäst, hon berättar att 
förskolepersonalen har blivit bättre på att be bibliotekarierna om hjälp nu än vad de var 
tidigare och de frågar ofta efter böcker inom olika teman som de arbetar med. Ibland 
kommer förskolepersonalen till Bibliotek A utan barnen och plockar ihop böcker själva, 
detta på grund av tidsbrist eftersom det går mycket fortare att låna böcker om inte 
barnen är med. På Bibliotek B ber inte förskolepersonalen bibliotekarierna speciellt 
mycket om hjälp, berättar Britta, det är främst när förskolepersonalen är ute efter böcker 
inom ett visst tema. På grund av att förskolorna inte kräver mer hjälp av bibliotekarierna 
än vad de gör finns det en risk att de missat många böcker som de faktiskt kunde haft 
nytta av. Jag anser att om förskollärarna hade bett mer om hjälp så hade bibliotekarierna 
kunnat ge tips om bra litteratur som inte redan är välkänd. Utifrån barnbibliotekariernas 
utsagor drar jag slutsatsen att förskollärarna har ett pragmatiskt synsätt på 
barnlitteraturen. Dessutom sa Disa uttryckligen detta under intervjun vilket, för mig, gör 
min tolkning än mer sannolik:  
 

Den pragmatiska litteratursynen är ju att man, menar att man läser mycket och det spelar 
ingen roll egentligen vad man läser och sådär och inte, man behöver inte göra mycket med 
det mer än att bara läsa lite så. Och då så blir ju det liksom en utveckling i språk och till slut 
som senare leder till att barnen lär sig läsa och det tror jag är en ganska vanlig inställning i 
förskolan. 146 
 

Att förskollärarna inte ber barnbibliotekarierna speciellt mycket om hjälp när det gäller 
valet av litteratur till förskolorna kan man tolka som att förskollärarna mest lånar böcker 
som de redan känner till, alltså att det inte är så noga vilken litteratur som lånas till 
förskolan, huvudsaken är att det lånas.147  
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7.4 Förskolornas dolda litterära kanon 
 
Av de fyra bibliotekarier som har deltagit i denna studie är det bara Disa som har hört 
talas om ”förskolans dolda litterära kanon” och hon tror dessutom att en kanon 
fortfarande förekommer. De tre andra bibliotekarierna kan förstå att det kan ha funnits 
eller att det kan finnas en kanon, bland annat säger Cecilia på Bibliotek C att hon tror att 
det är vad de vuxna gillar som har skapat ”förskolans dolda litterära kanon” och att 
många gamla böcker lever kvar så pass länge som de gör. Detta menar Hellsing också, 
det är de vuxna som indirekt bestämmer vad barnen läser när det gäller till exempel 
klassikerna och på så sätt skapas en viss typ av en litterär kanon. De blir uppmuntrade 
av att de böcker som de själva läste när de var barn fortfarande finns kvar och de 
förmedlar då dessa böcker vidare till dagens barn. Affektionsvärdet är alltså otroligt 
betydelsefullt. Hellsing menar att detta är synd på grund av att det inte är säkert att 
dessa böcker kan läsas av dagens barn, den gamla barnlitteraturen är kanske inte etisk 
eller estetisk god.148 Det är dock viktigt att både förskollärare och föräldrar lånar böcker 
som de inte är bekanta med, menar jag, för att de nyutkomna barnböckerna ska bli lika 
populära som de gamla och detta är en mycket bra anledning till att de måste be 
bibliotekarierna om hjälp, de vet vad det finns för böcker, vilka som är bra och vad de 
handlar om. Britta menar att en del av förskolepersonalen, en del som exempelvis har 
arbetat länge inom yrket, inte bryr sig så mycket om vad de lånar och gärna främst 
väljer de böcker som de känner igen medan de som är nya inom yrket är mer öppna för 
andra val, som exempelvis för nyutkomna böcker av okända författare. Disa säger att 
det är viktigt att man vidgar sin kanon. En kanon är något som alla människor har. Jag 
menar att om man inte utvidgar sin kanon så går inte den litterära utvecklingen framåt 
och det är viktigt att den gör det så att barnen genom litteraturen får ta del av de litterära 
värderingar som finns idag. Disa försöker gallra bland böcker som har tillhört 
förskolans dolda litterära kanon under lång tid på grund av att man inte behöver ha så 
många exemplar av dessa titlar. Men hon har dock ingenting emot att dessa böcker 
fortfarande lånas ut mycket. Om inte de böcker som förskolepersonalen brukar låna 
finns inne så måste de ta någon bok som de inte är så bekanta med och på så sätt 
utvidgas ”förskollärarnas dolda litterära kanon”. 
 
Britta berättar att hon gallrar bland böcker trots att de är populära på grund av att hon 
inte vill att barnen ska ta del av den litteratur som är helt ur tiden och på så sätt få fel 
uppfattningar om livet och hur vardagen ser ut. Livet idag ser inte likadant ut som det 
gjorde när de böcker som, enligt tidigare studier, förr tillhörde ”förskolans dolda 
litterära kanon” skrevs och därför tar hon bort dessa trots att de kanske fortfarande är 
populära. Men Britta menar dock att de böcker som ingick i denna kanon fortfarande 
håller även om dessa skulle kunna vara lite mer tidsenliga. Hon tycker till exempel att 
böckerna om Bäbis bättre hör till vår tid än böckerna om Max på grund av att Bäbis är 
en könsneutral person. Britta har en emancipatorisk litteratursyn på grund av att hon är 
så inriktad på att barnen ska lära sig att förstå sig på sig själva och vårt samhälle. De 
böcker som utges nu innehåller många nya vardagsproblem som kanske inte de gamla 
gör och därför är det bra, som Disa säger, om allas litterära kanon kan följa med bättre i 
tiden. Det menar även Hellsing när han skriver att barnböcker bör behandla barnens 
egen tid som de lever i idag.149 Samhället har förändrats så pass mycket under de 
senaste åren så böckerna som tillhörde ”förskolans dolda litterära kanon” för flera år 
sedan kanske ger barnen andra uppfattningar än vad dagens böcker gör. Det har 
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framkommit i mina intervjuer att ”äldre” böcker inte lär barnen lika mycket om livet 
och hur det är att leva idag som de ”nya” böckerna gör.  
 
Bibliotekarierna som jag har intervjuat berättar att det är de vuxna som till stor del 
påverkar barnens val av litteratur. Dessa lånar ofta böcker som de känner igen och 
böcker som de själva läste när de var små. Hellsing skriver om klassikerna och att en 
viss typ av en litterär kanon skapas genom att några äldre släktingar själva läste 
klassiker när de var små, tyckte att dessa var bra och därför vill de föra dessa klassiker 
vidare till de som är barn idag.150 Detta kan vara en del av anledningen till att det 
faktiskt kan förekomma en ”dold litterär kanon” i förskolorna, Britta berättar att 
förskollärare som har arbetat länge antagligen främst tar böcker som de känner igen 
vilket kan vara en orsak till att vissa av de böcker som ingår i ”förskolans dolda litterära 
kanon” inte försvinner därifrån utan lever kvar. Men det tillkommer numera en hel del 
litteratur som är jättebra och som lånas mycket, vilket de fyra bibliotekarierna är 
överens om.  
 
Om man relaterar detta till Hultbergs strategier kan man säga att förskollärarna här har 
en slags traditionalistisk litteratursyn på så sätt att de anser att det är viktigt att barnen 
tar del av de så kallade klassikerna. Det är då viktigast att barnen tar del av de böcker 
som är mest kända och traditionella, bland annat för att kulturarvet ska bevaras.151 Detta 
traditionalistiska synsätt på barnlitteratur bidrar till att en kanon inom barnlitteraturen 
kan leva vidare, att samma böcker förmedlas på nytt under många generationer och att 
de vuxna har positiva minnen från böcker som de läste när de själva var barn och 
förmedlar dessa vidare till dagens barn. Kulturarv och reproduktion är alltså centrala 
här.152 

7.5 Barns samspel med litteraturen 
 
Jag menar att barn genom litteratur får tillgång till nya kunskaper, insikter och 
upplevelser. Det är viktigt att barnen får ta del av litteraturen bland annat på grund av 
att, som Anna säger, så mycket i vårt samhälle går ut på att man kan läsa. De fyra 
bibliotekarierna som medverkar i min studie menar att det är viktigt att barnen får ta del 
av litteratur på förskolan på grund av att inte alla föräldrar läser för sina barn, att barn 
får ta del av litteratur är viktigt för deras framtida språkutveckling. Britta anser att om 
barnen får ta del av litteraturen redan när de är små får de tillgång till ett litterärt språk 
som ser annorlunda ut än talspråket och detta gör att de har lättare att klara sig i livet, de 
lär sig till exempel tidigare att förstå vad politiker säger, menar hon. Hellsing skriver att 
det är viktigt att vi undervisar barnen så att de någorlunda kan stå emot de faror de alla 
måste möta, som till exempel att vi lär dem hur de ska bete sig ute i trafiken. Vetande 
och kunnande är den enda vägen att skapa trygghet, menar han.153 Jag anser att det 
därför är mycket viktigt att alla barn får ta del av litteraturen, just för att lära sig hur 
livet fungerar och hur de ska undvika faror och bemöta hinder. Barnen har alltså mycket 
att lära av litteraturen, både språkligt och hur de ska klara sig i livet. Det är viktigt att 
den som läser för barnen tycker att det är roligt vilket är ännu en aspekt som 
bibliotekarierna i min studie är överens om. Om den som läser inte är engagerad eller 
intresserad så hör barnen det och påverkas av det. Disa anser att förskollärare som inte 
tycker om att läsa för barnen inte ska göra det heller, just för att detta påverkar barnen 
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så mycket som det faktiskt gör; ”det är då man skapar det här mötet tror jag och sen så 
måste man också själv tycka om det man läser, man ska inte läsa det som man inte 
tycker om.” 154 Om barnen märker att den som läser inte tycker att det är roligt så kan de 
få den uppfattningen att litteratur inte är så spännande, anser jag. 
 
De fyra bibliotekarierna tror att språkutvecklingen har stor betydelse för förskollärarna 
när de läser för barnen. Disa har själv arbetat som förskollärare och är mer insatt än de 
andra bibliotekarierna i varför förskolorna läser för barnen. Hon berättar att den vanliga 
inställningen bland förskollärare är att huvudsaken är att man läser, vad man läser 
spelar inte så stor roll. Läsningen leder till en utveckling i språk som vidare leder till att 
barnen lär sig läsa. Förskollärarna har alltså en pragmatisk litteratursyn, vilket Disa 
även uttryckligen säger, de ska läsa så många böcker som möjligt för barnen. Jag tycker 
att alla förskollärare borde ha ett gemensamt syfte med läsningen för barnen. Om det 
fanns ett sådant skulle alla barn ha liknande förutsättningar när de väl började i skolan 
eller i förskoleklass. Det viktigaste är dock att förskolepersonalen själva vet varför de 
läser för barnen och att varje förskollärare har ett syfte med just sin läsning för dem, 
anser jag. 

7.6 Barnens eget val av litteratur 
 
Hellsing menar att man av en barnbok idag ska kunna fordra att den har tillräckliga 
estetiska kvalifikationer.155 Detta stämde bättre vid den tidpunkt då Hellsing skrev sin 
bok, numera är det estetiska inte lika viktigt längre, åtminstone inte för de vuxna. För 
barnen däremot är detta fortfarande viktigt, åtminstone om man ser till det faktum att 
barn dras till böcker med fina och spännande omslag. De fyra bibliotekarierna är alla 
överens om att omslaget påverkar barnen i deras val av litteratur, om det är ett 
spännande omslag med till exempel en drake eller en prinsessa på så blir barnen genast 
mer intresserade. Cecilia berättar att böcker som inte har så fina omslag inte lånas i lika 
stor omfattning som de med finare omslag gör, även om de egentligen håller en hög 
kvalitet. Disa säger att barn ibland kan välja böcker som har fina omslag, men som 
egentligen är alldeles för svåra för dem. Det är därför viktigt att bibliotekarierna 
försöker förmedla de böcker som har ganska fula omslag men bra innehåll, jag menar 
att barnen kan gå miste om många böcker som är bra annars.  
 
En anledning till att vissa böcker är så populära hos barnen är, menar jag, för att de 
känner igen dem, vuxna kan till exempel ha visat dem för barnen och sagt att de är bra. 
Små barn blir ofta påverkade av de vuxnas åsikter. Barnen bestämmer sällan själva vad 
de ska läsa utan de har ofta undermedvetet påverkats av någon vuxen att göra de val 
som de gör. Även den lilla flickan som kom in på Bibliotek B och frågade efter böcker 
om AIK kan ha påverkats av någon vuxen. Jag förmodar att hon eventuellt kan ha en 
äldre släkting som tycker om AIK och att detta intresse förts över på henne. Anna 
berättar att barnen själva väljer böcker som de är bekanta med sen tidigare, till exempel 
Alfons Åberg. Även barnens föräldrar lånar böcker som de känner igen, ibland vill de ha 
böcker som de själva eller som deras föräldrar läste för dem när de var barn. Jag 
förmodar att på detta sätt kan klassikerna leva kvar och fortsätta vara populära.  
 
De fyra bibliotekarierna är överens om att både barn och vuxna tar böcker som de redan 
känner igen. Cecilia på Bibliotek C menar att barnen överhuvudtaget tar del av 
litteraturen egentligen är viktigare än vad de läser, alltså är användarnas eget val bland 
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det viktigaste. När barnen väl har börjat besöka biblioteken kan bibliotekarierna i allt 
högre grad försöka påverka barnen i deras litteraturval. Hon säger: 
 

Skitsamma vad man läser, det kan vara Tintin eller Bamsetidningar eller vad det är, men att 
man uppmuntrar och kanske erbjuder nåt som dom inte skulle komma på själva, då tycker 
jag att vi har lyckats och vi kan presentera nånting som dom här barnen eller ungdomarna 
inte själva skulle upptäckt och så upptäcker dom att det här var ju häftigt och kommer, så 
kommer dom tillbaka och vill ha mer.156 

 
Hon kan sägas ha en pragmatisk synvinkel på litteraturen under barnens första kontakt 
med biblioteket, att det är viktigt att de läser och hittar böcker som de tycker om. Men 
hennes synsätt går sedan över till att bli emancipatoriskt då hon vill försöka påverka 
barnen i deras litteraturval och försöka få dem att låna böcker med högre kvalitet än vad 
de gjorde från början. Att bibliotekarierna vill förmedla böcker med lite fulare omslag 
är en typ av ett emancipatoriskt synsätt, det är då viktigare vad barnen läser än att de 
läser. 157 Men det är dock inte i ett pedagogiskt syfte utan snarare så att bibliotekarierna 
inte vill att barnen ska gå miste om bra litteratur på grund av att böckernas omslag inte 
är attraktiva. 
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8. Diskussion 
 
Under denna rubrik kopplar jag samman den forskning som jag redovisat i det kapitel 
med tidigare forskning med det resultat jag fått fram genom att göra mina intervjuer. 

8.1 Barnbibliotekariernas litteratursyn 
 
Engdal med flera menar att litteraturen ger barnen möjlighet att stanna upp, tänka själva, 
läsa om, fundera och skapa egna bilder.158 Genom detta får barnen lära sig något och det 
är därför bra om de läser böcker som inte är så menlösa, som Cecilia säger, utan de ska 
innehålla något stort, annars lär sig inte barnen så mycket. Att de får fundera över det de 
läser är ett bra sätt för dem att ta till sig det som står och på så sätt ta lärdom av det, 
menar jag. Att barnen får kunskaper om verkligheten och omvärlden är det, som 
bibliotekarierna i min studie anser, viktigaste som barnen får ut av genom att få del av 
litteratur. 
 
De bibliotekarier som Jakobsson intervjuat i sin magisteruppsats har tankar som 
stämmer väl in med bibliotekarierna i min studie, nämligen att läsglädjen och 
läsupplevelsen som barnen får ut av litteraturen är värdefull för barnen. Språket verkar 
dock vara den största drivkraften för bibliotekarierna i hennes studie vilket inte riktigt är 
fallet i min studie. Bibliotekarierna som medverkar i min uppsats nämner språket men 
det är inte det viktigaste med litteraturen utan det viktigaste är läsglädjen och att barnen 
lär sig hur det är att leva. Barn behöver böcker för att få upplevelser, glädje och livslust 
och, som Disa säger, barn ska lära sig att leva och njuta av och genom litteraturen. Dock 
menar barnbibliotekarierna i Jakobssons studie att bilderböcker är viktiga för att främja 
barnens fantasi och böckerna ger barnen inspiration och en chans att pröva på något 
nytt.159 Detta är åsikter som även bibliotekarierna i min studie besitter, barnen får glädje 
genom fantasin och de lär sig något av litteraturen. 
 
Asplund Carlsson skriver att många förskollärare är tveksamma till om Astrid 
Lindgrens böcker egentligen är så lämpliga för barn i förskoleåldern på grund av att de 
kan vara otäcka och att de kan innehålla krångliga ord eller funderingar som inte barn 
förstår.160 Att Astrid Lindgrens böcker är lite för svåra för förskolebarnen är en tanke 
som Anna delar, hon menar att Emil i Lönneberga passar för de små barnen medan 
Bröderna Lejonhjärta är för svår för dem. Det är inte meningen att de små barnen ska 
bli uppskrämda av litteraturen. Det kan förstöra själva läsglädjen och viljan att fortsätta 
ta del av litteratur, böckerna påverkar barnens fantasi på ett negativt sätt. 

8.2 Bibliotekets inköp av barnlitteratur 
 
Folkbiblioteket ska ge tillgång till information och kulturupplevelser, stimulera läslust 
och ge möjlighet att skapa egen kunskap. Barnbiblioteket i sin tur ska tillgängliggöra 
litteratur och andra medier för barn och ungdom och stimulera till läsning och 
kunskapssökande och de ska även främja barns språkutveckling.161 Detta är tankar som 
skulle kunna vara inspiration till de inköp av barnlitteratur som barnbibliotekarierna gör 
på grund av att de väl stämmer överens med hur bibliotekarierna själva ser på 
barnlitteraturen. Men alla fyra berättar att de främst läser de recensioner som finns i 
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BTJ:s sambindningslistor och köper in de böcker som får goda omdömen. Genom 
omdömena kan de få goda tips på nya böcker som barnen skulle kunna tycka om.  
 
Även i Erikssons studie är det BTJ:s sambindningslistor som väger tyngst när det gäller 
bibliotekariernas inköpsval av barnlitteratur till biblioteken.162 De bibliotekarier som 
medverkar i hennes studie tänker allihop på efterfrågan när det gäller att köpa in 
barnlitteratur vilket är något som kan kopplas samman med hur de bibliotekarier som 
medverkar i min studie gör. De går alla till viss del efter efterfrågan när de köper in 
barnlitteratur.163 Annas bibliotek köper in flera exemplar av samma titel när det rör sig 
om extra populära böcker, men då måste de dock välja bort andra böcker som inte har 
fått så bra kritik. Om de böcker som Bibliotek A köper in visar sig vara populära så 
köper de in fler av dessa och om de i förväg vet att en titel kommer bli populär, som till 
exempel välkända serier som Pettson, så köper de in flera exemplar av denna. Även på 
Cecilias bibliotek köps det in fler exemplar av titlar som visar sig vara populära och de 
köper dessutom in böcker som många barn frågar efter. Britta berättar att hon köper in 
böcker som får dåliga omdömen om hon vet att det rör sig om extremt populära titlar. 
Bibliotek D ratar de böcker som är språkligt dåliga och det har att göra med att barnen 
ska lära sig ett gott språk redan från början och inte få fel intryck av någon bok de tar 
del av. För just Bibliotek D är det viktigt att de köper in lättare böcker på grund av att 
många av barnen som bor i bibliotekets upptagningsområde är tvåspråkiga. Erikssons 
slutsats som handlar om bibliotekariernas resonemang när de köper in barnlitteratur 
stämmer väl in med hur mina bibliotekarier tänker. De vill till exempel köpa in bra 
böcker, tittar efter bra recensioner, tar hänsyn till kvalitetskrav och handlar mer av 
förväntat populära böcker.164 
 
Eriksson skriver om barnbibliotekariers syn på massmarknadslitteratur, som till 
exempel Kitty. De flesta av bibliotekarierna i hennes studie menar att denna litteratur är 
bra för lästräning och den gör att barnen kommer igång med sin läsning. Några av dem 
tycker dock inte att dessa böcker håller någon speciellt god kvalitet och en del av dem 
ställer sig ovilliga till att denna typ av litteratur finns på biblioteken. Men två av 
biblioteken köper in dem för att efterfrågan är stor och det är något som även Cecilia i 
min studie gör.165 Om många barn frågar efter samma titel eller om en titel ofta är 
utlånad köper Bibliotek C in fler av denna. Cecilia säger även att de på så sätt lättare 
kan locka barnen till att läsa annan litteratur. Jag menar att det är bra att till viss del utgå 
ifrån barnens egna inköpsförslag och deras efterfrågan när de köper in barnlitteratur. 
Barnen måste komma igång med läsning på något sätt och då kan det vara bra att 
biblioteket har de böcker som många barn frågar efter så att de kommer tillbaka dit. 
Även Eriksson kommer fram till att man avskräcker barnen från att komma till 
biblioteken om man ”slänger ut” all massmarknadslitteratur.166 

8.3 Samarbetet mellan biblioteket och förskolan 
 
Barnbiblioteken måste, enligt SABs målsättning, samarbeta med olika institutioner, som 
exempelvis förskolorna, för att kunna nå sitt mål med att nå ut till alla barn och de 
måste även aktivt söka upp dessa institutioner.167 En punkt i Sveriges bibliotekslag 
innebär att biblioteket ska erbjuda bland annat böcker för att främja språkutveckling och 
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stimulera till läsning.168 Rydsjö och Elf skriver att det har skett ekonomiska 
nedskärningar i både biblioteket och förskolan och därför har samarbetet mellan dessa 
båda institutioner minskat. De skriver även att förskolornas uppfattningar om vad de 
kan förvänta sig av biblioteket är vaga och detta kan vara en bidragande orsak till att 
samarbetet inte är tillräckligt bra.169 Biblioteken är mycket inriktade på skolans arbete 
på grund av att dessa kräver mer än vad förskolorna gör och detta har gjort att 
förskolorna kommit i skymundan, menar Anna. På grund av tidsbristen går det dock inte 
att få igång ett större samarbete med förskolan, menar hon. Alla de fyra bibliotekarierna 
är överens om att skolan tar mycket tid på biblioteken och att förskolorna skulle behöva 
mer tid än vad de har idag. Ett större samarbete mellan förskolepersonalen och 
bibliotekarierna vore bra, men på grund av tidsbristen är detta idag svårt att genomföra. 
Projektet LekaSpråkaLära är ett gott tecken på att samarbetet mellan förskolor och 
bibliotek håller på att bli bättre och just att vända sig mot förskolebarn med 
läsfrämjande insatser anser jag vara viktigt. Förskolorna har ingen egen tid på 
biblioteket, men det borde de ha så att bibliotekarierna skulle kunna få tid till att hjälpa 
dem mer. Då skulle förskolepersonalen få en bättre inblick i vad biblioteken kan göra 
för dem. Fyraårsvisningarna som några av biblioteken i min studie har börjat med 
genom LekaSpråkaLära är bra. Det gör att fler förskolebarn får chansen att komma till 
biblioteket oftare än vad de får göra idag. Britta berättar om ett annat projekt som pågår 
i den kommun där de fyra biblioteken är belägna.  Detta projekt ska göra samarbetet 
mellan biblioteket och barn och ungdomar bättre.  
 
Det som står i förskolans läroplan om att förskolepersonalen ska sträva efter att varje 
barn ska utveckla ett rikt och nyanserat talspråk och att barnen ska utveckla sitt ord- och 
begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord anser jag är det närmaste i Lpfö98 som 
man kan komma när det gäller barns läsning.170 Disa menar att det är synd att det inte 
står något om ett samarbete med biblioteken i förskolans läroplan. Detta samarbete är 
viktigt just då det gäller barns språkutveckling. 

8.4 ”Förskolornas dolda litterära kanon” 
 
Många av de böcker som, enligt Asplund Carlsson, ingick i ”förskolans dolda litterära 
kanon” lånas fortfarande ut i stor utsträckning och speciellt Alfons verkar vara mycket 
populär. Bibliotekarierna som medverkar i min studie tycker alla att de böcker som 
finns i denna ”dolda litterära kanon” är bra. Två av dem gallrar dock bland dessa 
böcker, Disa för att hon tycker att man inte behöver ha så många av dem och Britta för 
att hon tycker att en del av dessa böcker är helt ur tiden och innehåller uppfattningar 
som inte är så vanliga idag, såsom att mammor ska stanna hemma och sköta hemmet 
medan papporna jobbar. Anledningen till att Britta gallrar bland dem är alltså att hon 
inte vill att barnen ska få fel uppfattningar. De bibliotekarier som har deltagit i min 
studie menar att de böcker som utkommer idag är minst lika bra som de ”gamla”, 
mycket på grund av att dessa böcker vågar ta tag i problem och innehåller saker som 
visar att det inte är fel att vara annorlunda. 
 
Simonsson berättar att de pedagoger som har deltagit i hennes studie anser att det är 
viktigt att få in en speciell barnkultur på förskolorna. Barnen ska ta del av de klassiker 
som finns inom barnlitteraturen.  Bröderna Grimm och Inger och Lasse Sandberg är 
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några exempel på författare som har skrivit sådana böcker.171 Dessa författare 
återkommer även i Asplund Carlssons studie. De vuxna läsarna är de som till störst del 
påverkar barnens val av litteratur, säger de fyra bibliotekarierna. De lånar ofta böcker 
som de känner igen och som är traditionella. Det är detta som gör att en kanon kan 
finnas kvar så länge, att de som läser för barn påverkar barnen och gärna läser böcker 
för dem som högläsarna själva läste. Även publiciteten är viktig när det gäller 
utlåningsfrekvensen. Böcker om Alfons Åberg och Astrid Lindgrens böcker är böcker 
som, under den tid då Asplund-Carlsson gjorde sin undersökning, fanns på varenda 
förskola och det förekom inte heller så mycket ny litteratur.172 Britta menar att de som 
har arbetat en lång tid som förskollärare mest lånar sådana böcker som de känner igen 
och som de vet är bra. Detta tror jag kan bidra till att en del böcker alltid kommer finnas 
kvar på förskolorna även om kanonen förändras kontinuerligt och ny litteratur 
tillkommer. Det är något även Nilsson tar upp då hon skriver att en tanke om 
traditionsgemenskap och kulturarv ofta finns med då barnansvariga vuxna betraktar 
barnlitteratur. De vuxnas barndomsminnen påverkar ibland vilka texter som de själva 
väljer till barnen.173 Ett tecken på denna tendens är det som Anna säger om att vuxna 
ibland vill ha böcker som de tog del av när de själva var barn. 

8.5 Barns samspel med litteraturen 
 
Simonsson skriver att bilderboken i förskolan alltid har haft en pedagogisk roll, men 
under senare år har synsättet ändrats från att bilderboken har haft karaktären av att vara 
uppfostrande till att vara roande och utvecklande.174 För bibliotekarierna i min studie är 
själva läsglädjen det viktigaste som barnen får ut av litteraturen de tar del av, att de ska 
få njuta av litteraturen och att de ska få lära sig om livet. Det är även viktigt att de 
pedagoger som läser för barnen tycker att detta är roligt. Barn påverkas ofta av vuxna 
och att någon som inte tycker om att läsa läser för barnen kan påverka deras glädje för 
litteraturen på ”fel” sätt, menar Disa. Simonsson skriver även att det är viktigt att 
förskolorna läser för alla barn på grund av att inte alla barn har någon förälder som läser 
för dem.175 Detta är även något som de bibliotekarier som medverkar i min studie pratar 
om, att det är viktigt att föräldrarna läser för sina barn. Det är en del av 
kommunikationen mellan barn och förälder, menar Britta. Om alla barn får ta del av 
litteratur så får de en grundläggande bokkompetens och en bokerfarenhet att ta med sig 
när de börjar skolan. Att barnen får ta del av litteratur vid tidig ålder är viktigt, en av 
Jakobssons informanter menar att böcker ska tillhöra det vardagliga livet som ett 
naturligt inslag och därför är det viktigt att tidigt börja läsa för barnen.176 Detta menar 
även Disa som säger; ”att börja läsa för barnen tidigt är lika viktigt som mat” 
Anledningarna till att förskolepersonalen läser för barnen är flera enligt Simonsson, de 
vill till exempel främja barns språkutveckling, ta upp och hantera olika ämnen och 
frågor, utveckla barnens fantasi och ge barnen en stunds vila eller underhållning. De 
flesta förskollärare tycker att bilderböcker är mycket användbara i syftet att lära barnen 
saker och det är även viktigt att barnen genom litteraturen förs in i en kulturgemenskap. 
Bilderböckernas pedagogiska syfte är alltså viktigare än deras estetiska funktioner, 
skriver Simonsson.177 De pedagoger som medverkar i Simonssons studie använder 
bilderböcker just för att utveckla barnens språk, innefattande ordförråd och 
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språkförståelse. Jag menar att det då är viktigt att böckerna inte är för svåra för barnen, 
såsom till exempel Astrid Lindgrens böcker ibland kan vara. Anna menar att den 
språkliga biten inte är så viktig för de allra minsta, utan det är något som kommer 
senare. I början är det viktigare att barnen lär sig uppskatta litteraturen, men dock säger 
hon också att det är viktigt att barnen lär sig läsa. Britta är däremot inne mer på det 
språkliga då hon säger att det är viktigt att barnen får ett språk som är annat än 
talspråket som gör att de förstår mycket mer. Disa säger att det är viktigt att barnen får 
ta del av litteraturen redan från tidig ålder speciellt för språkutvecklingens skull. Barnen 
ska få förvärva nya kunskaper, insikter och upplevelser genom litteraturen, menar 
Simonsson. Hon skriver även att andra orsaker till att förskollärarna läser för barnen är 
att litteraturen ska få barnen att skapa egna bilder i fantasin.178 Två av de bibliotekarier 
som medverkar i min studie tror att anledningen till att förskollärarna läser för barnen är 
för att gynna språkutvecklingen medan de andra två bibliotekarierna i studien tror att det 
är väldigt olika från förskollärare till förskollärare. Disa menar dessutom att hon tror att 
orsaken till att förskollärarna läser för barnen beror mycket på att det är tradition att 
göra det. Hon nämner dock också språkutvecklingen i detta syfte och bibliotekariernas 
kunskaper passar alltså väl ihop med Simonssons resultat. 

8.6 Barnens eget val av litteratur 
 
Engdal, Forsén, Koldenius och Skoglund skriver att det är de som förmedlar litteratur 
till barnen som styr delas val av litteratur och utbudet av barnböcker. Dessa böcker blir 
de som barnen känner till och de vill ofta ha böcker som kan kopplas samman med 
böcker som de läst tidigare och engagerat sig i.179 Alla de fyra bibliotekarierna pratar 
om att de vuxna ofta påverkar barnens litteraturval och Anna nämner dessutom att de 
vuxna påverkas av recensioner de läser eller om boken får bra reklam. Jag menar att det 
är viktigt att böckerna är synliga överallt, annars vet man inte om att de finns. Barn 
lånar alltså ofta böcker som de känner igen sen tidigare. 
 
Simonsson skriver att de pedagogiska funktionerna i barnlitteraturen är viktigare än de 
estetiska funktionerna för de pedagoger som väljer ut barnlitteratur till förskolorna.180 
Det har återkommande under min studies gång bekräftats att det pedagogiska inte har så 
mycket att göra med barnens val av litteratur utan där är det ofta omslagen som är bland 
det viktigaste, alltså de estetiska funktionerna. Alltså kan inte barnens val av litteratur 
kopplas samman med det sätt som pedagogerna väljer litteratur på. 
 
Elf och Petrén kommer i sin uppsats fram till att barn många gånger intresserar sig för 
likartade bilderböcker och de sorterar in dessa i två kategorier, förskolans litterära 
kanon och barns medieangelägenheter. I båda kategorierna lockas barnen av att de 
känner igen böckerna och figurerna i dem, de vill ofta ha böcker som de har sett och 
hört förut eller sett en film om, skriver Elf och Petrén.181 Dessa tankar delas av 
bibliotekarierna i min studie, barnen lockas ofta av böcker som de känner igen någon 
figur i eller känner igen sig i på annat sätt. De dras ofta till böcker som de har någon 
relation till eller som de vet att någon i dess närhet gillar, såsom syskon, vänner eller 
föräldrar. 
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9. Slutsatser 
 
Här redovisar jag de slutsatser som jag har dragit när jag har analyserat mina resultat. 
Jag redovisar en fråga i taget och har delat min huvudfrågeställning i två delar. 

9.1 Vad har bibliotekarierna i denna studie för litteratursyn och 
hur tar sig denna uttryck i samarbetet med förskolan? 
 
Jag har under analyserandet av mitt resultat i förhållande till min teori kommit fram till 
att bibliotekarierna i min studie alla har en liknande litteratursyn. De anser allihop att 
det är viktigt att barnböcker tar upp problem och beskriver en miljö som barnen kan 
känna igen sig i. Det är alltså viktigt att den litteratur barnen läser handlar om livet idag 
och innehåller någon form av problemställning. Det är även viktigt att barnen genom 
litteraturen kan lära sig saker, som till exempel att det inte är fel att vara annorlunda 
eller att visa känslor, såsom att vara rädd eller ledsen. Barnböckerna ska inte innehålla 
menlösa och gulliga berättelser utan det är viktigare att böckerna tar upp problem så att 
barnen inte invaggas i någon falsk trygghet. Barnlitteraturen ska alltså handla om livet 
och den kan ta upp hemska saker, men på ett fint sätt. Bibliotekarierna har alla fyra ett 
emancipatoriskt synsätt på barnlitteratur, det vill säga att de vill att barnen genom 
barnlitteraturen ska lära sig att förstå sig själva och förstå den värld som de lever i. Det 
är också viktigt att barnen ska få lära sig att leva och njuta av litteraturen och de ska bli 
glada när de läser, läsglädjen är otroligt viktig. 
 
Bibliotekarierna som jag har intervjuat vill att förskolorna ska låna mer av de 
barnböcker som behandlar livet och livsfrågor, som till exempel genus, och som handlar 
om att vara annorlunda. De fyra bibliotekarier som jag intervjuat menar att förskolorna 
mest lånar böcker som de känner igen och en hel del av dessa är böcker som har funnits 
längre och vars innehåll kanske inte är aktuellt idag. Barnens vardagsliv har förändrats 
en del under de senaste åren och just därför är det viktigt att förskolorna lånar böcker 
som handlar om hur det är idag och inte bara ”gamla välkända” böcker. Några av 
bibliotekarierna gallrar bland just de ”gamla välkända” böckerna för att förskolorna inte 
ska låna så många av dem utan upptäcka ”ny” litteratur istället som behandlar barnens 
nuvarande livssituation. Dock är detta ganska svårt att uppnå eftersom förskollärarna 
sällan ber bibliotekarierna om hjälp med valet av litteratur. 

9.2 Vilka kriterier använder sig bibliotekarierna av när de 
förmedlar böcker till förskolorna? 
 
Eftersom förskolorna främst lånar böcker själva utan att ta hjälp av bibliotekarierna så 
är denna fråga ganska svår att besvara. Det är främst när det gäller teman som 
förskolepersonalen ber bibliotekarierna om hjälp, annars klarar de sig själva vilket 
bibliotekarierna som jag har intervjuat tycker är tråkigt. De viktigaste böckerna som de 
vill att barnen tar del av är just de böcker som tar upp problem och lär barnen saker om 
livet. Även språket är viktigt, barnen måste lära sig rätt från början så böcker som är 
språkligt dåliga köps inte in till biblioteken. Barnen bör inte heller få fel intryck av 
något de läser. 
 
Denna fråga har varit svår att besvara då det inte finns något stort samarbete mellan de i 
min studie undersökta barnbiblioteken och förskolorna i deras upptagningsområden. För 
att besvara denna frågeställning bättre kunde jag ha ställt mer specifika frågor som rörde 
samarbetet mellan bibliotek och förskola, som till exempel frågor som rörde 
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bibliotekariernas metoder för bokprat eller frågor om olika pågående projekt som rörde 
samarbetet mellan förskola och bibliotek. 
 

9.3 Hur ser bibliotekariernas litterära kanon ut? 
 
Barnbibliotekariernas litterära kanon kopplas samman med deras sätt att se på 
barnlitteraturen och Disa menar att alla människor har en kanon. Bibliotekarierna vill 
allihop att barnen ska ta del av litteratur som ger dem kunskaper om verkligheten och 
omvärlden och lära dem att förstå sig själva och sina medmänniskor och de vill även att 
barnen ska lära sig av litteraturen att det inte är fel att vara annorlunda. Framförallt detta 
är bibliotekariernas kriterier när de ska rekommendera en egen förskolekanon. Några 
exempel på böcker som behandlar dagens värderingar och som barnbibliotekarierna i 
denna uppsats gärna rekommenderar är Pija Lindebaums Lill-Zlatan och Morbror 
Raring, Gustavssons Prinsessböcker och Lööfs Pelleböcker. Lill-Zlatan och Morbror 
Raring tar upp just känslor, som till exempel avundsjuka, och hur det är att vara 
annorlunda, som exempelvis homosexualitet. 

9.4 Vilka samband kan man se mellan barnbibliotekariernas 
kanon och ”förskolornas dolda kanon”? 
 
Flera av de böcker som länge ingått i ”förskolans dolda litterära kanon” är populära än 
idag. Det är svårt att se några samband mellan denna och barnbibliotekariernas egen 
kanon. Bibliotekarierna vill att barnen främst ska ta del av böcker som behandlar 
barnens liv idag och det gör inte alla de böcker som ingår i ”förskolans dolda litterära 
kanon”. En av bibliotekarierna ger ett exempel på att böckerna om Max skulle kunna 
bytas ut mot de liknande böckerna om Bäbis på grund av att Bäbis är just en könsneutral 
person och genusfrågan är aktuell idag. Två av bibliotekarierna gallrar bland de böcker 
som ingår i ”förskolans dolda litterära kanon” och även detta kan vara ett tecken på att 
det inte finns några stora band mellan denna kanon och bibliotekariernas kanon. 
Bibliotekarierna tycker dock inte att ”förskolornas dolda litterära kanon” innehåller 
dåliga böcker, utan de ser gärna att förskolorna fortsätter låna dem. Att de har varit 
populära så pass länge är ett tecken på att det är bra böcker som intresserar barn i alla 
tider. 

9.5 Hur samarbetar förskolorna och de undersökta biblioteken 
kring barnlitteraturen? 
 
Ett problem med detta samarbete är att förskolornas besökstid ligger samtidigt som 
skolornas besökstid och skolorna tar väldigt mycket av bibliotekariernas tid. 
Förskolorna får mest klara sig själva och förskolepersonalen kommer inte fram till 
bibliotekarierna och frågar så mycket. Detta kan dock ha att göra med att skolorna tar 
väldigt mycket av den för de två institutionerna gemensamma bibliotekstiden. Det har 
framkommit i mina intervjuer att förskolepersonalen mest ber bibliotekarierna om hjälp 
när de arbetar med ett visst tema och behöver litteratur inom detta, annars klarar de sig 
mest själva och ber inte så mycket om hjälp. Tack vare projektet LekaSpråkaLära har 
samarbetet mellan förskolan och biblioteket blivit bättre med bland annat 
fyraårsvisningarna vilket ska bidra till att barnen ska få komma till biblioteket mer än 
vad de får göra annars. 
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10. Förslag till fortsatt forskning 
 
En tanke som väcktes när jag gjorde min litteraturstudie var att det kan vara mycket 
intressant att jämföra barnens läsvanor under första halvan av 1900-talet med hur deras 
läsvanor ser ut idag och vilken syn som fanns på barnlitteratur under den tiden jämfört 
med idag.  
 
Flera av bibliotekarierna har nämnt att biblioteken brukar samarbeta med 
barnavårdcentralerna, men däremot har jag inte stött på någon studie som handlar om 
detta samarbete. När jag har genomfört mina intervjuer har dock ett intresse för detta 
väckts och därför tycker jag att det vore intressant att se hur detta samarbete ser ut. En 
av bibliotekarierna, Britta, berättar att hon brukar besöka barnavårdcentralerna och prata 
med de nyblivna föräldrarna.  
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11. Sammanfattning 
 
Ett problem idag är att förskolepersonalen inte vet vad de kan förvänta sig av 
bibliotekarierna, de ber inte dessa om hjälp när de befinner sig på biblioteket. Många 
lånar böcker som de redan känner igen sedan tidigare vilket gör att de går miste om 
mycket ny barnlitteratur. För att förhindra detta är det viktigt att få igång ett bra 
samarbete mellan förskolepersonal och barnbibliotekarier. Det är en lösning på detta 
problem som jag har studerat närmare genom min uppsats och den väg jag har valt är att 
studera vad barnbibliotekarier har för syn på barnlitteratur och även att se hur 
barnbibliotek och förskolor samarbetar kring denna. 
 
Mina huvudsyften med uppsatsen har alltså varit att studera hur barnbibliotekariers 
litteratursyn ser ut och att studera hur de samarbetar med förskolorna kring litteraturen, 
men jag har också undersökt om de har en egen litterär kanon och hur de generellt 
samarbetar med förskolan. Min huvudfrågeställning kring detta har varit: ”Vad har 
barnbibliotekarierna i denna studie för litteratursyn och hur tar denna sig i uttryck i 
samarbetet med förskolan?” Mina andra frågeställningar berör antingen möjligheten att 
bibliotekarierna har en litterär kanon eller samarbetet mellan förskolorna och 
barnbiblioteken kring barnlitteraturen. För att få svar på dessa frågeställningar har jag 
genomfört fyra kvalitativa intervjuer med fyra barnbibliotekarier i en stor svensk stad. 
 
Jag har studerat tidigare forskning som innefattar flera magisteruppsatser och andra 
facklitterära texter. Litteraturavsnittet tar upp bibliotekets samarbete med förskolan, 
barnbibliotekariers litteratursyn, barns eget val av litteratur och sätt att se på barns 
läsning. Där ingår även en översikt över begreppen kanon och barnbibliotek. 
Litteraturavsnittet börjar med en reflektion över kanonbegreppet och barnbibliotek för 
att sedan komma in på dess samarbete med förskolan och det avslutas med reflektioner 
över barns läsning och barnbibliotekariers litteratursyn. Dessa texter applicerar jag 
senare på mitt resultat i ett diskussionsavsnitt. 
 
Jag har valt att använda mig av två teoretiska utgångspunkter, dels Lennart Hellsings 
litteratursyn och dels tre olika sätt att se på litteratur, den emancipatoriska, den 
traditionalistiska och den pragmatiska strategin. Jag har främst hämtat detta från John 
Hultbergs studie, men även från Louise Limbergs redogörelse av Mark Dressmans 
studie. Hellsing har byggt upp tankar kring hur en god barnbok ska vara och dessa 
tankar jämför jag i min analys med barnbibliotekariernas tankar. Även de tre litterära 
strategierna applicerar jag på det resultat jag fått fram när jag har genomfört mina 
intervjuer. Den emancipatoriska strategin innebär i detta fall att barnlitteraturen ska öka 
förståelsen för barnets egen och andras situation och för olika kulturella grupper. Den 
traditionalistiska strategin innebär att det viktigaste är vad man läser och slutligen i den 
pragmatiska strategin är det viktigare att man läser än vad man läser. 
 
Jag redovisar därefter resultat, analys och diskussion och konstaterar där att barnens 
läsglädje är otroligt viktig för barnbibliotekarierna, barnen ska njuta av litteraturen. Att 
barnen får lära sig någonting av denna är minst lika viktigt och därför är den litteratur 
som handlar om hur livet är och som innehåller någon form av problemställning den 
litteratur som bibliotekarierna helst ser att barnen tar del av.   
 
Barnbibliotekens och förskolornas samarbete utvecklas just nu i den stad där jag gjort 
min undersökning genom projektet LekaSpråkaLära. Samarbetet just nu är inte speciellt 
bra, förskollärarna och bibliotekarierna har inte så mycket kontakt som 
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barnbibliotekarierna skulle vilja och de hoppas att det ska ske en förändring genom 
projektet. Att samarbetet är dåligt kan bero på att skolan och förskolan kommer 
samtidigt till biblioteken och skolan tar mycket av bibliotekariernas tid i anspråk vilket 
gör att förskolorna inte får tillräckligt med tid. 
 
Bibliotekarierna har allihop ett emancipatoriskt sätt att se på barnlitteratur, alltså att 
denna ska bidra till att öka förståelsen för barnets egen och andras situationer och för 
olika kulturella grupper. Detta tar sig uttryck då de anser att det är viktigt att barnens 
litteratur inte ska vara menlös utan ska innehålla djup och problem. Barnen ska alltså, 
menar barnbibliotekarierna, med hjälp av barnlitteraturen lära sig om livet och att det 
inte är fel att vara annorlunda eller visa känslor. Barnbibliotekariernas tankar om 
litteraturen stämmer väl överens med den litteratursyn som Hellsing besitter. 
 
Att barnens litteratur utspelar sig i den tid som de lever i idag är också viktigt då det blir 
lättare för barnen att känna igen sig och framförallt för att de inte ska få fel 
uppfattningar om livet vilket barnlitteratur som skrevs för längesen, de så kallade 
klassikerna, kan bidra till. Barnbibliotekarierna vill att förskolorna ska låna mer böcker 
som handlar om livsfrågor, men detta kan vara svårt då förskolepersonalen sällan ber 
bibliotekarierna om hjälp och dessutom gärna lånar böcker som de känner till sedan 
tidigare. Barnbibliotekarierna tycker dock att dessa äldre böcker fortfarande håller, men 
de menar också att det är otroligt viktigt att även den nyare litteraturen blir utlånad. 
Lindenbaums bok Lill-Zlatan och morbror Raring är en relativt ny bok som de alla 
pratar varmt om på grund av att denna innehåller så mycket av det som de anser att 
barnen behöver få ta del av. Den innehåller homosexualitet, alltså att det inte är fel att 
vara annorlunda, och avundsjuka som kan kopplas samman med att det inte är fel att 
visa känslor. Dessa är de kriterier som har skapat barnbibliotekariernas kanon, att det är 
viktigt att böckerna handlar om känslor och om livet i stort.  



62 
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Bilaga 1: Intervjumall 
 

Bakgrund 
 

• Hur länge har du arbetat som barnbibliotekarie? 
 

• Har du andra erfarenheter av att arbeta med barn, som till exempel ett arbete 
som förskollärare eller som barnskötare? 
 
 

Samarbete mellan barnbiblioteket och förskolan 
 

• Kan du berätta om ditt samarbete med förskolan? 
 

• Hur går det till när förskolorna lånar böcker hos er? Plockar du ut vissa böcker 
eller lånar förskolorna böcker själva utan din medverkan? 
 

• Vilka titlar tror du är populärast bland förskolepersonalen när det gäller 
barnlitteraturen på förskolorna och vilka titlar är populärast bland 
förskolebarnen?  
 

• Lånar du ut samma böcker till alla förskolor eller skiljer sig detta åt beroende på 
vilken förskola det är? (Tror du att olika förskolor lånar olika böcker?)  
 
 

Inköp av barnböcker 
 

• Kan du berätta om hur ni köper in böcker till barn i förskoleåldern? Till exempel 
genom BTJ, bokhandlar, recensioner etc.  

 
• Hur tänker ni kring valet av den barnlitteratur som ska köpas in och hur ofta 

köper ni in barnböcker? 
 

 

I den litteratur som jag har tagit del av under arbetet med min uppsats har det 
framkommit att förskolan har en dold litterär kanon, det vill säga att samma boktitlar 
förekommer på nästan alla förskolor. Exempel på böcker som ingår i denna kanon är 
Astrid Lindgrens böcker, böckerna om Alfons Åberg, böckerna om Pettson och Barbro 
Lindgrens böcker om Max. 
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Förskolornas dolda litterära kanon 
 

• Vad anser du om det faktum att det i många fall förekommer en typ av dold 
litterär kanon på förskolorna? 
 

• Är dessa titlar fortfarande populära hos förskolorna? 
 

• Är titlarna som ingår i förskolornas dolda litterära kanon (den kanon som jag 
presenterade tidigare) även sådana som du själv tycker är bra att barnen tar del 
av?  
 

• Vad tycker du om de nya barnböcker som utges? Håller de samma klass som de 
gamla? 
 
 

Förskolornas val 
 

• Vilka titlar tror du att barnen själva vill läsa om de får välja helt fritt och vad 
anser du om detta? 
 

• Varför tror du att vissa böcker är populärare än andra, både bland barn och 
förskolepersonal? 
 
 

Bibliotekariens eget val  
 

• Finns det några speciella titlar som du rekommenderar extra varmt till 
förskolorna och i så fall vilka och varför? 
 

• Finns det några speciella titlar som förskolorna sällan lånar men som du tycker 
att de borde låna oftare och i så fall varför? 
 

• Finns det någon speciell genre, som till exempel sagor eller moderna 
vardagsberättelser, som är extra viktig för barnen att ta del av enligt din åsikt 
och anser du att det finns någon genre som inte är lämplig för barnen? Hur 
tänker du kring detta? 
 
 



66 
 

Barns samspel med litteraturen 
 

• Vad anser du vara det viktigaste att barnen får ut av den litteratur som de läser 
och vad ska de lära sig av litteraturen? 
 

• Anser du att det är viktigt att barn får ta del av böcker redan från tidig ålder och 
varför i så fall? 
 

• Vad tror du är orsakerna till att förskollärarna läser för barnen och anser du att 
det är viktigt att förskollärarna läser för barnen? Varför/varför inte? 
 

• Tillsist, har du några frågor eller funderingar angående intervjun och min 
uppsats? Något som varit oklart? 

 


