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SAMMANFATTNING 
Litteraturprofilverksamheten i Mölndal, ett samarbete mellan bibliotek, förskola och familje-
daghem har utvärderats med utgångspunkt i teorier om språkutveckling, läsinlärning, multi-
modalitet och sociokulturella teorier. Syftet med utvärderingen har varit att ur olika perspek-
tiv och med olika metoder undersöka vad samarbetet mellan bibliotek, förskola och familje-
daghem har inneburit för de medverkande. Det är av intresse att studera om och hur verksam-
heten har ökat barnens tillgång till litteratur, om och hur det i så fall har påverkat personals 
och barns föreställningar om litteratur och läsning. Ytterligare ett syfte har varit att studera 
om litteraturprofilverksamheten har påverkat barnens läsutveckling. Ett tredje syfte var att 
identifiera faktorer för samarbetet, såväl positiva som negativa.  
 
Genom intervjuer med bibliotekarier, dagbarnvårdare, förskollärare, förskolechefer, verksam-
hetschef och grundskollärare har verksamheten studerats. Barnen har följts upp via resultat på 
nationella proven i skolår 3 och tio barn har intervjuats om sina läsvanor i skolår 3.  
 

Resultaten visar att litteraturprofilverksamheten har lett till ett nära samarbete mellan försko-
lor, familjedaghem och bibliotek och även samarbete mellan de litteraturprofilerade försko-
lorna och familjedaghemmen. Förskollärarnas arbetsmetoder har förändrats mot större ly-
hördhet för barnens tankar och mer samtal med barnen. Både förskollärarna och dagbarnvår-
darna har förändrat sin syn på hur man kan resonera om barnlitteratur och de var mer nyfikna 
på nyutkommen litteratur än vad tidigare studier visat. De har lärt sig läsa undertexter, att läsa 
bilder och samtala om dem och att bearbeta litteraturen ur ett multimodalt perspektiv, med 
Ipads, bild, drama och musik.  
 
Bibliotekarierna har utmanats i sin kunskap om barnlitteratur och fått större insikt i hur för-
skolorna arbetar med litteratur och en förändrad syn på litteraturarbetet. Det har lett till ett 
förändrat arbetssätt och att de har upparbetat en annan struktur i verksamheten.  
 
Enligt förskollärarna och bibliotekarierna har barnen fått mycket stor tillgång till litteratur 
som bearbetades både multimodalt och estetiskt. Barnen visar ett mycket stort intresse för 
litteratur och är fokuserade vid biblioteksbesök. De har lärt sig hur man kan tänka och agera 
när man väljer böcker. I skolår tre är resultaten på nationella prov i läsinlärning och läsför-
måga mycket goda, dvs. över riksgenomsnittet. Resultaten på individnivå är påfallande höga.  
Det mindre positiva som framkommit är en bristande kunskap om verksamheten hos dem 
som tar emot barn som har gått på litteraturprofilförskolorna. Det visade sig även finnas 
ojämlikheter i maktbalansen mellan bibliotekarier och dagbarnvårdare vilket ledde till att bib-
liotekarien i all välmening försökte styra arbetet inom familjedaghemmen. 
___________________________________________________________________________ 
Nyckelord: barnlitteratur, berättande, bibliotek, estetik, familjedaghem, förskola, litteratur-
profil, språkmiljö 
___________________________________________________________________________ 
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1  INLEDNING 
 
Krav på en god läsförmåga ökar på alla plan, i arbetslivet, privat och i rollen som medbor-
gare, detta samtidigt som svenska elever läser allt mindre på fritiden (SOU 2012:10) och där-
för behövs åtgärder för att öka läsintresset. Läsintresset grundläggs tidigt, långt innan man 
själv kan läsa (Hart & Risley, 1995; Scarborough & Dobrich, 1994; Sharif, Reiber, & Ozuah, 
2002; Payne, Whitehurst & Angell, 1994). Spädbarnet som sitter i föräldrarnas knä och tittar i 
en barnbok visar ofta stor koncentration då vuxna bläddrar i boken, pekar på bilderna och 
kommenterar. Lässtunderna leder till att barnet förstår hur en bok ska hanteras och det lilla 
barnet lär sig snart att skilja mellan bild och text. När barnet tittar på bilderna ger det upphov 
till samtalsämnen. Barnet lär sig vad bilderna i en bilderbok står för, att bilden inte är föremå-
let utan en symbol för föremålet. Lästillfällen vid tidig ålder spelar stor roll för att barnet ska 
förstå vad skrift kan innebära, hur den fungerar och hur den kan användas. Man kan se barn 
som är i ettårsåldern imitera vuxna genom att sitta och läsa en bok, och det framgår att de 
inser att texten bestämmer vad som ska sägas. Barnet läser, ibland högt, och det syns att bar-
net njuter i sin roll som läsare (Svensson, 2009; Söderbergh, 2009; Wells, 2008).  
 
För att barnens läsintresse ska hållas levande krävs att barnen får möta böckerna på olika sätt 
och i olika sammanhang. Förskolans roll för barns möte med skriftspråket och för litterära 
upplevelser är betydelsefullt såväl intellektuellt, språkligt, socialt som emotionellt. Det är i 
förskolan som många barn kan få möjlighet att bearbeta böckers innehåll tillsammans med 
kamrater. Lustfyllda läsupplevelser i förskoleåldern kan på lång sikt visa sig ovärderliga och 
underlätta kommande läs- och skrivinlärning (Lundberg, 2006; Söderbergh, 2009). I detta 
sammanhang kan det spela mycket stor roll hur förskolläraren arbetar med litteratur och vil-
ken litteratur barnen möter.  

Sedan många decennier tillbaka har bibliotek och förskola samarbetat kring barnlitteratur och 
andra analoga och digitala källor för berättelser och kunskapsinhämtande och i slutet 1990-
talet kom bibliotekslagen som fastslog betydelsen av att biblioteken erbjuder barn böcker och 
informationsteknik för att stimulera språkutveckling och barns läsande (Bibliotekslagen, 
1996:1596, §9). Tidigare handlade samarbetet mellan bibliotek och förskolor om bildband, 
diabilder, kassettband och CD-skivor och idag kan det vara datorer, Ipads och information om 
användbara websidor. Rydsjö och Elf (2007) har i en kunskapsöversikt beskrivit många sam-
arbetsprojekt och projekt initierade av biblioteken samt den forskning som har genomförts i 
anslutning till projekten. Myndigheten för skolutveckling och Kulturrådet ser ett språkutveck-
lande arbetssätt i förskolan som ett gemensamt område och de har därför tillsammans initierat 
ett projekt, LekaSpråkaLära (Rydsjö, 2004). LekaSpråkaLära har pågått i två etapper, den 
senaste 2006 till och med hösten 2007. Syftet med projektet var att stödja det pedagogiska 
arbetet med kreativa språkmiljöer och att stärka bibliotekens pedagogiska roll. För att stimu-
lera förskolors och biblioteks arbete med språkutveckling, läsning och litteratur skulle ge-
mensamma mötesplatser för barnbibliotekarier och förskollärare skapas (Pramling & Willi-
ams, 2007; Rydsjö, 2004). Ett annat exempel på samarbetsprojekt mellan bibliotek och för-
skola är Att läsa och berätta – gör förskolan rolig och lärorik, som pågick i fem kommuner i 
Jönköpings län under 2008–2010 (Svensson, 2011). 

Läsrörelsens stora projekt Berätta, leka, lära har hittills genomförts i Strängnäs kommun, och 
håller på att utvecklas i större skala i 31 kommuner i Örebros, Västmanlands och Sörmlands 
län tillsammans med länsbiblioteken. Berätta, leka, lära fokuserar på 1–3-åringars möten 
med litteratur. Det inkluderar även insatser mot föräldrar för att inspirera dem att läsa, berätta 
och sjunga för sina barn. Det har lett till att föräldrarnas medverkan i förskolans vardag har 
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ökat. Läsrörelsen ser möjligheter att utveckla såväl pedagogiken som formerna för föräldra-
kontakt och samverkan med biblioteket genom projekt av detta slag.  
 
 
Litteraturprofilverksamhet 
I Mölndal har sedan 2005 pågått ett fördjupat samarbete mellan förskolor, familjedaghem och 
biblioteken i Mölndals kommun, där litteraturen genomsyrar arbetet. Under åren har samar-
betet utvidgats och omfattar nu sju förskolor och en grupp med sju dagbarnvårdare. Samar-
betet innebär att bibliotekarier, förskollärare och dagbarnvårdare ska arbeta för att utveckla 
barnens språk ur ett vidare perspektiv. De övergripande tankarna i samarbetet är att stimulera 
barnens språk- och läsutveckling och att barnen ska uppmuntras till att reflektera över text 
och bild genom riklig tillgång till litteratur, digitala verktyg och en fantasifull, språkstimule-
rande miljö. Arbetet med litteraturen kopplas även till de kunskapsområden som tas upp i 
förskolans läroplan (Skolverket, 2010).  
 
En av dem som långt innan litteraturprofilförskolorna blev en verklighet hade tankar om en 
liknande verksamhet var föreståndaren för en förskola under uppbyggnad, Svejserdalens för-
skola. Målet var att skapa kontinuitet för barnen när det gällde olika kunskapsområden och 
detta skulle ske genom arbete med sagor. Det upplevelsebaserade lärandet skulle vara det 
rådande arbetssättet, och med sagan som utgångspunkt i allt arbete och grund för lärandet, 
skulle barnen känna sammanhang och lärandet bli lustfyllt. Personalen som anställdes på den 
nya förskolan valdes utifrån att de var intresserade att arbeta på ett kreativt sätt med sagan 
som utgångspunkt för annat lärande. En av dem som anställdes kom att bli den drivande i 
litteraturarbetet under närmare två decennier. En barnbibliotekarie på stadsbiblioteket i Möln-
dal hade samarbetat med förskolorna genom en organisation med biblioteksombud som re-
gelbundet träffades för inspiration och bokprat. Barnbibliotekarien ville fördjupa samarbetet 
mellan förskola och bibliotek, bibliotekarie och pedagog så hon initierade tankar om försko-
lor som arbetade mer med litteratur. 
 
Bibliotek och förskola har över tid samarbetat i större eller mindre omfattning. Traditionellt 
har det handlat om presentation av litteratur och andra biblioteksresurser för berättande, fram-
tagande av boklådor och medverkan på föräldramöten. Det som skiljer arbetet inom litteratur-
profilverksamheten är att förskolor, familjedaghem och bibliotek har ett avtalat djupare sam-
arbete som manifesteras i en diplomering av förskolorna och familjedaghemmen. Det fre-
kventa och nära samarbetet pågår kontinuerligt och det avsätts arbetstid inom verksamheterna 
för att utveckla verksamheten. Samarbetet har en tydlig struktur som har formaliserats i nät-
verk och med årlig kompetensutveckling inom läsning och berättande i olika former, med 
olika analoga och digitala verktyg. För att försäkra sig om att arbetet fortgår och utvecklas 
genomförs en genomgång och utvärdering av arbetet vart annat år vilket utmynnar i en omdi-
plomering av verksamheterna. 
 
Arbetet med litteraturprofilverksamheten förefaller oöverträffat i Sverige beträffande omfatt-
ning, intensitet och långvarighet. För att läsaren ska få en uppfattning om hur det är upplagt 
följer en redogörelse för dess tillkomst, förutsättningar och kriterier för att få benämnas som 
litteraturprofilförskola respektive litteraturprofilerat familjedaghem. 
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2  BAKGRUND 
 
Litteraturprofilförskolor bildas 
Litteraturprofilförskolornas och de litteraturprofilerade familjedaghemmens verksamhet är en 
fortsättning och en utveckling av ett samarbetsprojekt, Bulleribok, som pågick 2002–2004 
mellan Barnomsorgs- och utbildningsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen i 
Mölndal. Parallellt med Bulleribok, pågick i Västra Götaland Alfons, Ellen, Kotten och alla 
de andra vars syfte var att utveckla det läsfrämjande arbetet i förskolan, lyfta barnbokens 
viktiga roll samt skapa ett samarbete mellan bibliotek och förskola (Widerberg, 2008). Pro-
jekten hade liknande mål och stöttade varandra. Dessa tidiga projekt stöttades i Mölndal eko-
nomiskt genom lokala skolutvecklingsmedel och Kulturrådsmedel. Det gav ökade möjligheter 
till fortbildning, uppbyggnad av läsmiljöer och fler böcker. De medel som verksamheten har 
tilldelats gällde enbart barn i åldern 1–5 år och inte högre upp i åldrarna. 
 
Som en fortsättning på Bulleribok och Alfons, Ellen, Kotten och alla de andra uppstod år 
2005 ett samarbete mellan bibliotek i Mölndals kommun och några förskolor samt familje-
daghem. Förskolorna och familjedaghemmen som ingår i detta samarbete har läsning av litte-
ratur som ett genomgående tema i den dagliga verksamheten. Det huvudsakliga syftet är att 
böcker ska stimulera barnen till lärande och utveckling och att barnen dagligen ska få positiva 
upplevelser genom berättande och läsning. På förskolorna ska böcker finnas synliga och vara 
lättillgängliga för barnen och det ska finnas ett varierat och stort utbud som kontinuerligt för-
nyas. 
 
På varje förskola finns en förskollärare som är litteraturansvarig, ett s.k. litteraturombud som 
ansvarar för att litteraturen präglar både den sociala och fysiska miljön. En av dagbarnvårdar-
na har en liknande roll. Den litteraturansvariga har ett nära samarbete med bibliotekarien på 
biblioteket. 
 
För att få kalla sig litteraturprofilförskola krävs en diplomering, vilket innebär att flera krite-
rier måste uppfyllas (se bilaga 1 och 2). Kriterierna har biblioteken och förskolorna utarbetat 
tillsammans och de är fastställda av bibliotekschefen och förvaltningschefen på Barnomsorgs- 
och Utbildningsnämnden i Mölndal. Diplomeringen sker genom att en grupp med represen-
tanter från båda verksamheterna kontrollerar att förskolan uppfyller alla kriterier (Mölndal, 
2005, 2009). Kriterier för att få kallas litteraturprofilerad förskola eller familjedaghem: 
I pedagogernas arbete ingår att... 
– de dagligen medvetet ska välja böcker och sätt att läsa så att det blir positiva lässtunder för 
barnen 
– alltid använda sig av böcker och sagor i temaarbetet 
– de årligen ska delta i fortbildning om språkutveckling, barnlitteratur och läsfrämjande åt-
gärder 
– de ska sprida kunskaper och stimulera andra förskolor i kommunen till att arbeta medvetet 
kring böcker och läsning. 
– de ska ha ett nära samarbete med biblioteket och se till att alla barn får besöka bibliotek 
eller bokbuss minst två gånger per år (se bilaga 1 och 2). 
 
För att kunna uppfylla det senare kriteriet kommer bokbussen en gång i månaden till samtliga 
som är diplomerade. Dessutom öppnar biblioteket i Kållered för familjedaghemmen om de 
ringer innan de vill komma. Vidare presenterar barnbibliotekarien årligen nya böcker, vägle-
der vid inköp av nya böcker och medverkar på föräldramöten.  
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Vid nyrekrytering av personal ska förskolans litteraturprofil och krav på sökanden framgå 
tydligt och alla nyanställda ska få en grundlig genomgång av vad det innebär att arbeta på en 
litteraturprofilförskola, förskolans arbetssätt och metoder. Det ska finnas ett stort och varierat 
grundbestånd av böcker som förnyas kontinuerligt och som är synliga och lättillgängliga för 
barnen. Vidare ska verksamheten på förskolan organiseras så att det finns tid att planera, ge-
nomföra och utvärdera profilen. 
 
Föräldrarna involveras genom att de får information om förskolans profil när barnen skolas in 
och årligen ges information om läsningens betydelse vid någon föräldrasammankomst. Dess-
utom kan föräldrarna låna hem barnböcker som biblioteket tillhandahåller via förskolan, i så 
kallade bokpåsar.   
 
Förskolor och familjedaghem som uppfyller kriterierna får en diplomering och vart annat år 
görs en revision där förskolorna och familjedaghem tillhandahåller underlag inför omdiplo-
meringen. Underlaget består av dokumentation av hur man i den dagliga verksamheten har 
arbetat med den sociala och fysiska bokmiljön, verksamhetsplanens mål och förutsättningar 
och resultat i anslutning till profilen. Detta är ett sätt att säkerställa att litteraturen genomsyrar 
den vardagliga verksamheten (Mölndal, 2005, 2009).   
 
Ett tydligt tecken på att verksamheten är etablerad är att den fortgår trots att personer som har 
initierat den och varit eldsjälar har slutat. Dessutom fortgår nu verksamheten utan extra medel 
och de enskilda förskolorna och avdelningarna arbetar på olika sätt med de utvalda böckerna 
för att anpassa sin litteraturprofil till den aktuella barngruppen. De utvecklar olika delar av 
litteraturprofilen såsom bokbeståndet, läsmiljöns eller läsmiljöernas utformning, bildmiljön 
på förskolan, boklådor med material som illustrerar sagan, användning av handdockor, drama 
och musik. 
 
 
3  SYFTE 
 
Syftet med utvärderingen, på uppdrag av Mölndals stadsbibliotek och Barnomsorgs- och ut-
bildningsförvaltningen, har varit att ur olika perspektiv och med olika metoder undersöka vad 
samarbetet mellan å ena sidan bibliotek och å andra sidan förskola och familjedaghem har 
inneburit för de medverkande. Vidare har det varit av intresse att studera om verksamheten 
har ökat barnens tillgång till litteratur, om och hur det i så fall har påverkat personalens och 
barnens föreställningar om litteratur och läsning. Ett andra syfte har varit att studera om arbe-
tet på litteraturprofilförskolorna har påverkat barnens läsutveckling. Ett tredje syfte var att 
identifiera faktorer för samarbetet, såväl positiva som negativa.  
 
Frågeställningar som ska besvaras är: 
– Hur har personalens föreställningar om litteratur och läsning påverkats av arbetet inom litte-
raturprofilverksamheten? 
– Hur har barnens föreställningar om litteratur och läsning påverkats av litteraturprofilverk-
samheten? 
– Hur har arbetet i förskoleklass och i skolan påverkats av litteraturprofilverksamheten? 
– Hur är läsförmågan och läsförståelsen hos barn som gått på litteraturprofilförskolor och som 
2012 gick i årskurs 3?  
– Vad har bidragit till respektive hindrat samarbetet mellan bibliotek och förskola eller famil-
jedaghem? 
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4  LITTERATURBAKGRUND 
 
Läsvaneundersökningar 
Enligt Barnbarometern (2001) fick 85 procent av barnen i åldrarna 3–8 år en vanlig dag en 
bok läst för sig i hemmet år 1984. Läsaktiviteten höll i medeltal på i 32 minuter. År 
2000/2001, hade andelen barn som fick en bok läst för sig sjunkit till 70 procent och lästiden 
var nu halverad till 16 minuter. Det var även större sociala skillnader mellan dem som läste 
och inte läste 2000/2001 jämfört med 1984, men skillnaden var något mindre jämfört med 
1998/99. År 2002/2003 hade 74 procent av barnen fått en bok läst för sig. Barn till föräldrar 
med högre utbildning läste oftare och längre tid än barn till lågutbildade föräldrar. Men läsak-
tiviteten bland lågutbildade hade ökat med 21 procent, från 52 procent 1998/99 till 73 procent 
2003. Enligt Föreningen Läsrörelsen (2010) var tendensen den samma vid mätningen 2005. 
År 2012 presenterade Läsrörelsen (SOU 2012:10) och barnkulturhuset Junibacken (2012–04–
23) en undersökning som visade att 35 procent av föräldrarna till barn i ålder 0–9 år läste dag-
ligen för barnen och ytterligare 30 procent läste flera gånger i veckan för barnen. Denna stu-
die är inte utförd på samma sätt som Barnbarometerns undersökningar och därför kan abso-
luta jämförelser inte göras, men studierna indikerar att det är en nedgång av läsaktiviteter i 
hemmen (SOU 2012:10).  
 
Då inte alla föräldrar läser för sina barn spelar förskolan en viktig roll för barns möte med 
böcker (Svensson, 2011). Litteraturutredningen (SOU 2012:65) betonar vikten av de insatser 
som görs för att utveckla förskolepersonals litteraturpedagogiska kunskaper och språk- och 
läsmiljön i förskolan med hänvisning till att de når flertalet barn i åldern 1–5 år. År 2012 gick 
84 procent av 1–5 åringarna i förskolan och i åldersgrupperna 1–3 år respektive 4–5 gick 77 
respektive 95 procent i förskola (Skolverket, 2012). Litteraturutredningen ser kunskapsutbytet 
mellan yrkesgrupper som den stora vinsten i samarbetet mellan bibliotek och förskolor ef-
tersom det kan leda till att barnlitteraturen på lång sikt präglar verksamheten. 
 
 
Språkmiljön i förskolan 
Språklig stimulans i form av högläsning samt rim och ramsor har varit i fokus i förskolan från 
dess begynnelse. Det som tidigare varit en tradition finns nu tydligt uttryckt i förskolans styr-
dokument. I den reviderade läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) står att förskolebarn 
ska ges många möjligheter att utveckla sitt ordförråd och sin begreppsbildning. De ska ges 
möjlighet att utveckla förmågan att uttrycka sina tankar, berätta, ställa frågor, diskutera och 
leka med språket. Det är förskollärarna som är ansvariga för barnens språkliga och kommuni-
kativa utveckling och att barnens språkförmåga och nyfikenhet på språket utmanas. Vidare 
ska förskolan arbeta för att utveckla barnens intresse för skriftspråket och för bilder och sym-
boler. Det ligger även i förskolans uppdrag att ge möjlighet för barn med annat modersmål än 
svenska att utveckla både det svenska språket och modersmålet och att utveckla barnets kultu-
rella identitet (Skolverket, 2010).  
 
Fysisk språkmiljö 
Det språkliga arbetet i förskolorna skiftar såväl i kvalitet som i omfattning. Många förskolor 
arbetar medvetet och aktivt dagligen med att utveckla barnens språk och de har en stimule-
rande och utmanande språk- och bokmiljö. Denna miljö karaktäriseras av att där finns många, 
välbehållna böcker tillgängliga för barnen (fler än 50 på en avdelning med 20 barn), på väg-
garna finns affischer, teckningar, foton och skyltar med text av olika slag. Det finns även 
lockande miljöer såsom affärer, restauranter, tatuerare eller miljöer från sagornas värld. Den 
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mängd artefakter* som i dag finns i tal- och skriftspråkliga sammanhang ger lärarna stora 
möjligheter att arrangera en varierande och utvecklande textmiljö som passar barngruppen.  
 
Social språkmiljö 
Kommunikationsmönstret på förskoleavdelningen kan både stimulera och begränsa barns 
språkutveckling (Katz, 2004; Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson, 2009). En god 
språklig kvalitet karaktäriseras av att förskolläraren använder sig av precisa uttryck, synony-
mer, ger tydliga ledtrådar och utvecklade förklaringar till orden så att barnen kan sätta in dem 
i ett känt och förståeligt sammanhang. På en förskoleavdelning som karaktäriseras av ett 
språkstimulerande arbetssätt och där språkbruket är utvecklande förekommer ofta äkta och 
öppna frågor, upprepningar och bekräftande av barnens utsagor, utveckling och utvidgning av 
ämnen och personalen använder ett varierat ordförråd. När barnen påbörjar ett samtal får de 
stöd av förskolläraren som tar dem på allvar och uppmuntrar dem, fyller i och ställer frågor 
för att de ska utveckla tankarna och resonemanget, de svarar på frågor och tillrättalägger 
språket så det passar barnens utvecklingsnivå. Förskolläraren har stor betydelse för barnens 
språkliga utveckling och språkliga kreativitet  (Harms, Clifford, & Cryer, 1998; Pianta, La 
Paro & Hamre, 2006, Pramling & Pramling Samuelsson, 2010).  
 
Ytterligare kriterier på en kreativ, språkstimulerande miljö är att personalen läser böcker med 
inlevelse och låter barnen tala om bilderna och texten. Högläsning liksom rim och ramsor är 
frekvent förekommande under dagen. Den sammanlagda språkliga stimulans och kreativitet 
som barnen på dessa förskolor tar del av kan vara avgörande för språkutvecklingen och för 
barnens morfologiska och fonologiska medvetenhet.  
 
 
Språkutvecklande läsning och berättande 
Att läsa litteratur är ett naturligt inslag i förskolans verksamhet och det kan vara ett sätt att 
öka barnens ordförråd, men det är ingen självklarhet. Skans (2011) visade hur förskollärares 
agerande kan utveckla eller förhindra barnens möjligheter till samtal vid läsning i grupper 
med flerspråkiga barn. Gaffney, Ostrosky och Hemmeter (2008) belyser hur förskollärarnas 
sätt att samspela med och anpassa innehållet i böckerna till barnen har betydelse inte bara för 
hur barnen uppfattar lässituationerna utan för vad de lär sig. Mest gynnsamt för språkutveckl-
ingen vid högläsning är att ta stor hänsyn till barnens kommentarer om text och bild och att 
låta dem utveckla sina funderingar. Detta förhållningssätt hjälper barnen att koppla det lästa 
till sin livsvärld och sina intressen. Enligt Gustavsson (2012) stödjer detta förhållningssätt 
inte bara barnens språkutveckling utan även deras möjlighet till bildning. Att individen kan få 
koppla det lästa till sina egna erfarenheter och sitt liv är en förutsättning för bildning, för att 
förstår världen och få vidgade perspektiv. 
 
I förskolan kan många barn få möjlighet att bearbeta böckers innehåll tillsammans med kam-
rater. Böcker i olika genrer och med olika bildspråk kan bli utgångspunkt för längre samtal 
om text och bilder. Barnen inser att böcker kan vara roliga, intressanta och skapa gemenskap. 
De lär sig att boken kan visa något utöver det som finns omkring dem (Heath, 1983; Neuman 
& Dwyer, 2009; Pantaleo, 2007; Wasik, 2010; Wells, 1986). En annan viktig aspekt är att 
samtalet inte handlar om det som gäller här och nu utan exempelvis om dåtid, framtid, dröm-

                                                             
*Artefakter kan i detta sammanhang vara exempelvis böcker, tidskrifter, planscher, tavlor, 
skyltar, lappar, pennor, kritor, flanotavlor, blädderblock, whiteboards, datorer, interaktiva 
skrivtavlor såsom smart boards, TVs, CD-skivor, DVD-skivor, text på kläder, tatueringar.  
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mar, fantasier eller andra människors levnadsvillkor, reflektioner över händelser m m (Erik-
sen Hagtvet, 2004; Liberg, 2006).  
 
Ett aktivt samspel, mellan den som läser och barnen som lyssnar, stärker utvecklingen av bar-
nens språk och begrepp mer än då högläsning sker utan samtal. Ett aktivt samspel vid högläs-
ning med barn handlar om att föra reflekterande dialoger, jämföra och knyta an det lästa till 
barnens erfarenheter. Då lär sig barnen även att dra slutsatser om sådant som sker vid andra 
tillfällen och som någon annan upplever (Lundberg, 2006; Pantaleo, 2007; Svensson, 1993; 
Wells, 2008). 
 
Att barn utvecklar fördjupad förståelse för texter då de får diskutera dem med kamrater under 
ledning av lärare har flera studier visat. Elf och Petrén (2004) observerade förskolebarns be-
sök på bibliotek och beskriver hur barnen skapar gemensamma utgångspunkter till lekar uti-
från litteraturen. Pantaleo (2007) beskriver hur 5-6-åringar kan dra nytta av sina kognitiva och 
sociala förmågor för att tränga in i texter som de fick lyssna till. Reichenberg (2008) påvisar 
att diskussioner om texter kan vara avgörande för att elever i tidigare skolåren ska dra nytta 
av text de just har läst. Både Pantaleo och Reichenberg fann dessutom att barnen även lärde 
sig hur man kan resonera om texter och att de lärde sig att man kan lära av varandra. Langer 
(2005) tar upp att vikten av att läsa och tala om litteratur eftersom det har positiv inverkan på 
elevers intellektuella, personliga och sociala utveckling.  

 
Språkförmåga och framgång i läsinlärning 
Vad som är avgörande för om barn lyckas väl med läsinlärning eller inte finns idag inte ett 
enkelt svar på. Det förefaller vara många olika kompetenser som påverkar förmågan att lära 
sig läsa och skriva. Scarborough (2005) visar hur vissa språkliga faktorer tillsammans påver-
kar läsförmågan i tidiga skolåren och hur sammansättningen av andra språkliga faktorer före-
faller påverka läsförmågan högre upp i skolåldern. I en metastudie av 61 studier fann Scarbo-
rough (1998) att bl a följande kompetenser är viktiga inför läs- och skrivinlärningen: bok-
stavskännedom, fonologisk medvetenhet, stort ordförråd, snabb tillgång till språket, dvs. att 
hitta orden snabbt, återberättande och berättande, intelligenskvot, verbalt minne och syn-
minne. Det innebär att det finns mycket som förskolan kan göra för att underlätta kommande 
läs- och skrivinlärning.  
 
För att stödja utvecklingen av barnens ordförråd, deras förmåga att snabbt hitta orden och att 
berätta är samtalet a och o. Det finns positiva samband mellan barnens vokabulär vid skol-
starten och den språkliga kvaliteten förskolläraren använder när hon talar med barnen 
(Aukrust, 2007). Förskollärarens medvetenhet och kunskap om att barn behöver få repetera 
nya ord i olika meningsfulla sammanhang för att orden ska integreras i den tidigare vokabulä-
ren spelar stor roll för barnens chanser att utöka sitt ordförråd (Wasik & Iannone-Campbell, 
2012). Det sociala samspelet har mycket stor betydelse för att barnen ska få en djupare förstå-
else för de nya ord de lär sig i olika situationer. Därför är ett tillåtande samtalsklimat, där al-
las tankar och åsikter är lika mycket värda och där varje barn respekteras, ovärderligt för 
språkutvecklingen generellt och för tillägnandet av nya ord speciellt. I detta sammanhang kan 
nämnas att Hoff (2010) fann att barn i åldern 1:5–2:2 år använde en rikare vokabulär och att 
de höll fast längre vid ämnet när de samtalade vid högläsning jämfört med samtal vid mål-
tider och i lekar. 
 
Såväl pedagogiska som lingvistiska studier behandlar vikten av att väcka förskolebarns in-
tresse för talspråkets ljud och ljudsammansättningar och att detta underlättar senare läsinlär-
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ning. Språkligt intresserade och kunniga förskollärare som medvetet och systematiskt inspire-
rar barnen att i lekfulla former upptäcka talspråkets ljud och ljuddelar kan vara avgörande för 
barnens förmåga att ta till sig första läs- och skrivinlärningen (Ehri m fl. 2001; Gaab m fl. 
2007; Gustafson, 2007; Lacerda, 2008; Leach m fl. 2003; Lundberg, 1991). 
 
Möte med skriftspråket i olika medier 
Skriftspråkets syntax och ordförråd skiljer sig från det talade språket. Det sätt varpå meningar 
konstrueras i skriftspråket skiljer sig vanligen från hur de konstrueras i talspråket. I det talade 
vardagsspråket bidrar situationen och omgivningen med så mycket information att man inte 
behöver vara tydlig i sina utsagor utan kan hänvisa till ”här-och-nu-situationen”. Typiska ytt-
randen i vardagliga situationer som ”Ställ det på bordet!” ”Öppnar du?” återfinns inte i skrift-
språket. Denna skillnad mellan talat och skrivet språk tar tid att vänja sig vid. Barn som i tidig 
ålder fått böcker lästa för sig har vant sig vid ett språkbruk som inte är kopplat till den situa-
tion som barnet just då befinner sig i och barnet har även vant sig vid skriftspråkets syntax 
och författares ordval. De utvecklar även en förståelse för hur berättelser är uppbyggda vilket 
kan vara en hjälp när de själva läser (Arnqvist, 1993).  
 
Utifrån ett multimodalt perspektiv, där redskap som bild, drama, flanosagor, handdockor och 
Ipads används, har de semiotiska resurserna (bilder, symboler och tecken som omger indivi-
den) stor betydelse för individens lärande. Med litteracitet avses ett vidgat perspektiv på olika 
former av läsning och skrivning som förekommer i skilda sociala och kulturella kontexter. 
Det innebär att kunna tolka och förstå budskap, läsa mellan raderna, vara kritisk och dra lo-
giska slutsatser utifrån texter, bilder, filmer och datorspel. Litteracitetsbegreppet inkluderar 
samspelet mellan individ och omgivning utifrån ett multimodalt perspektiv. Litteracitetsprak-
tiker innefattar människors förhållande till, förståelse för och användning av läsning och 
skrivning och de konkreta händelser och handlingar som en viss kultur skapar i samband med 
läsning och skrivning (Barton, 2007; Kress, 2003; Wedin, 2006). Barn kan uppleva mycket 
olika litteracitetspraktiker och ett enskilt barn kan i olika miljöer erfara mycket olika litteraci-
tetspraktiker. 
 
Förskolan ska kontinuerligt stödja barns litteracitetsutveckling genom tillgång till olika arte-
fakter, gamla som nya medier. Enligt Kress (2004) är den främsta förändringen i kommuni-
kationssätt inom nya medier en ökad användning av bilder och symboler. Det sker också 
överföringar och interaktioner av texter, bilder och symboler mellan medier vilket medför att 
budskap förmedlas på skilda vis och med olika hastighet. De möjligheter och begränsningar i 
läsning som finns i olika medier innebär förändringar i lässtrategier. I datorskärmens text-
miljö behöver läsaren inte följa den givna ordningsföljden som finns i traditionella medier. 
Läsning på webben ställer krav på att effektivt kunna surfa för att finna information och det 
gäller även att kunna sålla information (Säljö, 2000). Idag krävs att individen kan växla sätt 
att läsa och skriva beroende på vilket medium som används: dator, Ipad, papper och penna 
eller telefon. Davidsson, Lundh och Limberg (2009) fann att det finns en omedvetenhet om 
att ord, bilder och ikoner tillsammans utgör en kontext att avläsa, som kräver andra förmågor 
än att traditionellt läsa texten i en bok. Även Liberg (2006) behandlar vikten av att barn får 
använda olika medier för att uttrycka sig men tar då sin utgångspunkt i reflektionen som en 
källa för barn att utveckla olika kommunikativa uttryckssätt och att då även använda olika 
medier.  
 
Inom sociosemiotiken är utgångspunkten att barnet läser och skriver på ett mycket tidigt sta-
dium och att det ska uppmärksammas och stimuleras på många olika sätt. Utgångspunkten är 
att barn skapar mening och förstår innebörden av skriftspråk beroende på hur de ser att skrif-
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ten används, såväl formellt som informellt (Kjørup, 2002; Kress, 1997). Det handlar om 
skilda sätt att förhålla sig till tal- och skriftspråk, mötet med olika genrer av litteratur, dator-
spel och bilder (Björklund, 2008; Nauclér, 2004).  
 
I litteraturprofilförskolorna görs omfattande satsningar på att utveckla barnens intresse för 
böcker och berättande i olika former. Den bakomliggande tanken är att stimulera barnens 
intresse för litteratur. Att ett sådant här samarbete har betydelse för barnens chanser att hitta 
lämpliga böcker och därmed öka läsintresset i skolåldern har Taube (2007) visat i en studie av 
samarbetet mellan bibliotekarier och lärare. Lärarens kännedom om elevens läsförmåga och 
intresse och bibliotekariens kunskap om bra böcker ledde till att eleverna läste böcker som 
passade dem (a.a).   
 
 
Nationella prov 
Nationella prov i årskurs 3 har funnits sedan 2009 och genomförs varje år (Skolverket, 
2012b). Efter att Läroplanen för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr 11, 
(Skolverket, 2011) kom utvecklades det nationella provet för läsåret 2011/2012 så att det 
skulle stämma överens med de nya riktlinjerna. Ämnesprovet i svenska är uppdelat i åtta de-
lar. Delprov A består av en muntlig uppgift och prövar elevernas förmåga att ge och ta munt-
liga instruktioner samt deras förmåga att beskriva och berätta vardagliga händelser. Delprov 
B, C, D och E testar elevernas läsförmåga och läsförståelse. Delprov F, G och H består av 
skrivuppgifter som prövar elevernas förmåga att skriva beskrivande och berättande texter 
samt granskar hur de stavar och använder sig av interpunktion.  
 
Delprov B, C, D och E är mest relevant för denna studie eftersom de prövar elevernas läsför-
måga och läsförståelse. I delprov B och C granskas elevernas kunskaper i att läsa och förstå 
en skönlitterär text och en faktatext (Skolverket, 2012). I delprov D och E granskas elevernas 
läsförståelsekunskaper.  
 
 
5  METOD 
 
En utvärdering av en verksamhet innebär en värdering som grundas på väl underbyggda om-
dömen. Genom att utvärdera en verksamhet kan uppfattningar om och hur den fungerar och 
om den motsvarar uppställda mål grundas på information som är mer omfattande än enskilda 
individers upplevelser av verksamheten (Åsén, 2002). Uppfattningar om framgångsfaktorer 
och hindrande faktorer för verksamheten bör bygga på variation i empirin, vilket är fallet då 
förskollärare, bibliotekarier, förskolechefer, dagbarnvårdare, elever och lärare i förskoleklass 
och tidiga åren i skolan har intervjuats. 
 
Denna utvärdering är en granskning av litteraturprofilverksamheten i Mölndals kommun uti-
från olika informanters perspektiv och genom tillvägagångssätt för datainsamling. Utvärde-
ringen är främst kvalitativ men innehåller även kvantitativa data i form av analys av resulta-
ten på nationella prov i skolår 3.  
 
Vid ett inledande möte med styrgruppen för litteraturprofilverksamheten i december 2012, 
gavs bakgrundsinformation till att verksamheten initierades samt en redogörelse för hur den 
har utvecklats. I samband med detta möte namngavs också personer som varit med från star-
ten av verksamheten och personer som har haft stor insikt i verksamheten och som därför 
kunde vara lämpliga att intervjua.  
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Urval  
Urvalet av informanter gjordes med utgångspunkt i uppgifter från samordnaren på Barnom-
sorgs- och utbildningsförvaltningen i Mölndal som informerade om vilka som medverkat 
länge i arbetet på litteraturprofilförskolorna och till vilka grundskolor barnen på de olika för-
skolorna gick. Ursprungligen planerades inte att intervjua förskollärare i förskoleklasser men 
då frågor har väckts på vägen har förskollärare som arbetar i förskoleklasser också intervju-
ats. Dessa kontaktades via mejl, därefter per telefon för att bestämma tid för intervju. Grund-
skollärarna har också kontaktats via mejl och då efter mejlkontakt med berörda rektorer. En 
informant i grundskolan som uttagits för intervju avböjde. Bibliotekarierna har valts utifrån 
information från bibliotekschefen om vilka som var eller hade varit kopplade till litteraturpro-
filverksamheten. I något fall förmedlade en bibliotekarie under en intervju kontakten med en 
av sina kolleger. Bibliotekarierna återfinns på både en större ort, Mölndal, och en mindre ort, 
Kållered. Samtliga familjedaghemmen finns i Kållered och förskollärarna och skolorna åter-
finns i Mölndal.   
 
Informanterna som har intervjuats har skilda befattningar och anknytning till litteraturprofil-
verksamheten och de som citeras har tilldelats fiktiva namn. Följande informanter har inter-
vjuats: 
4 bibliotekarier (Beata, Barbro, Boel, Berit) 
2 dagbarnvårdare (Doris, Daga) 
3 förskollärare på litteraturprofilförskolor (Frida, Fredrika, Fanny) 
2 förskollärare i förskoleklass (Klara, Kajsa) 
2 förskolechefer (Charlotte, Christel) 
4 grundskollärare 
1 verksamhetschef 
10 elever i skolår 3 
 
Alla informanterna hade lång erfarenhet av litteraturprofilverksamheten, förutom en förskol-
lärare i förskoleklass och en bibliotekarie, som hade mindre än två års erfarenhet av litteratur-
profilverksamheten eller av att ta emot barn som gått i denna. Urvalet av elever gjordes i en 
klass vars lärare intervjuades och med elever vars föräldrar gett sitt medgivande till att de fick 
intervjuas. 
 
Elever i skolår 3 valdes för intervju då det ansågs som en lämplig ålder att studera eventuella 
effekter av litteraturprofilförskolornas verksamhet på skolframgång och skolarbete. De första 
nationella proven görs i skolår tre och dessa kan visa hur det går för barnen vad gäller läsning 
på både grupp- och individnivå. Det är då också lämpligt att intervjua barnens lärare för att få 
kommentarer till resultaten på nationella proven. Dessutom har barnen gått tillräckligt länge i 
skolan för att ha åsikter om böcker, känna till olika sätt att välja böcker på och göra en be-
dömning av hur ofta de läser i skolan och hemma.  
 
 
Intervjuer 
Intervjuerna genomfördes under perioden mars till augusti 2013. Förskollärare, grundskollä-
rare, förskolechefer och elever har intervjuats under besök på förskolor och skolor. Förvalt-
ningschef, en dagbarnvårdare och samtliga bibliotekarier har intervjuats per telefon. Intervju-
erna har spelats in och därefter transkriberats med undantag av fyra telefonintervjuer där an-
teckningar fördes under intervjuerna. Alla utom eleverna fick frågorna per mejl i förväg. 
 
Besöken på förskolor och skolor var föranledda av att jag ville få en inblick i miljön på för-
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skolorna och på så sätt få en större förståelse och insikt i verksamheten och den miljö som 
barnen och förskollärarna på litteraturprofilförskolorna vistas i. Det är denna miljö som möter 
föräldrar, bibliotekarier och besökande på förskolorna, exempelvis förskollärare i förskole-
klasser. Under intervjuerna med förskollärarna har de dessutom hänvisat till den miljö vi be-
funnit oss i. Dessa motiv för besök har inte funnits för intervjuerna med bibliotekarierna.  
 
Två studentpar (Falk och Bengtsson Fröjd samt Rydell och Nydén) som våren 2013 skrev 
sina examensarbeten på lärarutbildningen vid Institutionen för pedagogik, Högskolan i Borås, 
har medverkat i delar av datainsamlingen och dataanalysen samt presenterat sina resultat i 
examensarbeten. Delar av dessa resultat har använts i föreliggande utvärdering. Falk och 
Bengtsson Fröjd har intervjuat eleverna i skolår 3 och deras lärare samt 13 elever från två 
andra skolor med samma socioekonomiska upptagningsprofil (Falk & Bengtsson Fröjd, 
2013). Rydell och Nydén intervjuade två lärare som arbetade i skolår 3 läsåret 2011/2012 och 
en lärare som hade skolår 3 våren 2013 (Rydell & Nydén, 2013). Övriga intervjuer har ge-
nomförts av undertecknad. 
 
Intervjuerna med vuxna har, med några undantag, tagit 45–60 minuter. Elevintervjuerna har 
tagit 5–15 minuter. 
 
Intervjufrågor 
Under intervjuerna har fokus varit på att få förståelse för informanternas arbete inom försko-
lor, familjedaghemsverksamhet och bibliotek och därför har strävan varit en öppen och följ-
sam kommunikation. Det har inneburit att många frågor har uppstått utifrån informanternas 
utsagor vilket är en stryka eftersom det lett till en djupare beskrivning av arbetssättet och att 
aspekter lyfts som inte skulle framkommit om endast de i förväg bestämda frågorna hade 
ställts. Det har varit viktigt att förstå informanternas perspektiv på verksamheten och förut-
sättningarna för den. Det väsentliga har varit att informanterna har fått utrymme och att de har 
fått möjlighet att ge sin syn på verksamheten.  
 
Intervjufrågorna har skiftat beroende på informanternas befattningar och roller. Informanter 
med samma befattning kan ha fått något olika frågor beroende på den roll de haft i samarbetet 
mellan förskolor, familjedaghem och bibliotek eller beroende på hur länge de har medverkat i 
arbetet. Dessutom har i vissa fall en tidigare intervju gett upphov till frågor till några infor-
manter. Det tydligaste exemplet var när några elever i skolår 3 skulle intervjuas och deras 
föräldrar på en medgivarblankett angett att barnen inte hade gått på en litteraturprofilförskola, 
men elevernas lärare kunde berätta att de hade gått på en sådan. Detta gav upphov till att frå-
gor ställdes till berörda lärare, en förskollärare på en litteraturprofilförskola samt en förskole-
chef om deras tankar om orsaken till att föräldrarna inte visste om att deras barn gått på en 
litteraturprofilförskola.  
 
Bibliotekarierna fick frågor om hur de samarbetar och hur de ser på samarbetet med försko-
lorna, de olika verksamheternas roller, vad samarbetet har tillfört biblioteksverksamheten och 
deras arbete. De fick även frågor om samarbetet påverkat deras syn på hur förskolorna och 
familjedaghemmen arbetar med litteratur, om valet av litteratur och agerande på biblioteket 
på något sätt skiljer ut sig och om sin syn på de litteraturval förskollärare och dagbarnvårdare 
generellt gör. Andra frågor handlade om den information om litteratur och kompetensutveckl-
ing som de gav på förskolorna eller vid familjedaghemsträffar, nätverksträffar och deras kän-
nedom om de olika avdelningarna.  
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Frågorna till förskollärarna på litteraturprofilförskolorna och till dagbarnvårdare har i hu-
vudsak handlat om hur de anser att det har varit att vara diplomerade och vad det har innebu-
rit för deras del, hur samarbetet med biblioteket har fungerat, om arbetet på litteraturprofilför-
skolorna inneburit att de förändrat sin syn på barnlitteratur och på läsning, om de tror att det 
har påverkat barnens syn på litteratur och läsning. Dessutom ställdes frågor om när och hur 
ofta de läser för barnen, biblioteksbesök och vilka tankar som ligger bakom val av litteratur.  
 
Frågorna till förskollärarna i förskoleklasserna handlade om hur de arbetar med barnens 
språkutveckling, vilka aktiviteter de har, om barnen tycker om högläsning, om förskollärarna 
i förskoleklassen känner till arbetet på litteraturprofilförskolorna. För att få vetskap om de har 
erfarenheter att jämföra med ställdes även frågor om hur länge de har arbetat i förskoleklass, 
hur länge de arbetat på den aktuella skolan och om de hade arbetat på andra skolor tidigare.  
 
De frågor som ställdes till lärarna i skolår tre gällde om de kände till arbetet på litteraturpro-
filförskolorna, hur de fått kännedom om arbetet där, om de ansåg att det märktes på eleverna 
att de hade arbetat mycket med litteratur tidigare, hur lärarna arbetade med skönlitteratur och 
läsning i undervisningen, hur de såg på elevernas läsvanor och deras läsförståelse jämfört 
med elever de hade haft tidigare. Även dessa lärare fick frågor om hur länge de hade arbetat 
på skolan och om de hade erfarenhet av andra skolor, för att få vetskap om de hade jämför-
bara erfarenheter. 
 
Förskolecheferna hade ett förflutet som förskollärare, föreståndare och dagbarnvårdare på de 
förskolor eller i de familjedaghem som är litteraturprofilerade. Intervjuerna med förskoleche-
ferna fick i högre grad än de övriga intervjuerna karaktären av samtal där många frågor som 
ställdes skulle belysa förhållanden och arbetssättet på litteraturprofilförskolorna utifrån ett 
större sammanhang. Samtalen kom att handla om hur arbetet uppstod, personalens intresse för 
och arbete med litteratur, samarbetet mellan förskola, förskoleklass och skola och lärarnas 
kännedom om arbetet på litteraturprofilförskolorna, föräldrasamarbete och om omorganisat-
ioner. 
 
Frågorna till verksamhetschefen för Mölndals skolor handlade om dennes kunskap om littera-
turprofilförskolorna, personalomsättning på Lackarebäcksskolan, elevunderlaget, förändring-
ar i befolkningsstrukturen, lärarnas arbete med litteratur, om lärarna gett uttryck för att littera-
turförskolornas arbete har påverkat elevernas intresse för läsning och litteratur. 
 
Informationen som framkommit i intervjuerna med förskolecheferna och verksamhetschefen 
har främst behandlats som förklaringar och bakgrundsdata och återfinns därför både i bak-
grunden, resultatdelen och i diskussionskapitlet.  
 
Eleverna fick frågor om de tycker om att läsa böcker, vilka böcker de läser, på vilka grunder 
de gör sina val av litteratur, hur ofta de läser i skolan och hemma, om de minns några böcker 
från när de var små, om de mindes någon som läste för dem och någon som läste väldigt bra 
för dem när de var små. Den bakomliggande tanken med att fråga eleverna om deras minnen 
av litteratur när de var yngre var att ta reda på om de spontant skulle ta upp litteraturen på 
förskolorna. 
 
Citat 
Citaten är valda främst med utgångspunkten att informanten har besvarat en fråga innehålls-
rikt och med tydlighet. När delar av en utsaga uteslutits markeras det med /…/. Uteslutning-
arna kan bestå av upprepningar men även av uttalanden som innehållsligt inte hör till det som 
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behandlas. Det förekommer långa citat av enskilda informanter med flera markeringar för 
uteslutningar vilket föranleds av att ämnet kommit upp flera gånger under intervjun. I de fall 
då informanten gör en paus i utsagan markeras det med tre punkter. I några fall har citat krävt 
förtydliganden och dessa förklaringar har markerats med klamrar [] samt ”min. komm.”, för-
kortning för min kommentar. I resultatredovisningen har det funnits en strävan mot att lyfta 
samtliga informanters uttryckta upplevelser av verksamheten men med huvudfokus på förs-
kollärare från litteraturprofilförskolorna och bibliotekarier.  
 
 
Nationella prov 
Elevernas resultat på de nationella proven har studerats för att få information om hur deras 
läsförmåga och läsförståelse har utvecklats och för att kunna jämföra med övriga elever i ri-
ket.  Dessutom kan proven ses som ett mer neutralt sätt att studera elevernas skolframgång än 
lärarintervjuer och de kan komplettera, verifiera eller falsifiera, lärarnas utsagor om elevernas 
prestationer i skolår 3.  
 
Nationella prov i årskurs 3 infördes 2009 (Skolverket, 2012). Provet utvecklades 2011/2012 
så att det överensstämde med riktlinjerna i Lgr 11. Elevernas förmåga att läsa och förstå en 
skönlitterär text och en faktatext testas i delprov B och C. Till dessa prov finns flervalsfrågor 
och för att resultaten skulle uppnå kravnivån finns ett förbestämt antal poäng som ska nås. 
Delprov D och E gör eleverna tillsammans med en lärare. I delprov D prövas elevernas flyt i 
läsning då de läser en skönlitterär text. Delprov E bygger på texten i delprov D och här be-
dömer läraren elevens förmåga att diskutera och relatera texten till sig själv och sina erfaren-
heter (Skolverket, 2012). 
 
Resultaten på de nationella proven finns på Skolverkets hemsida där den procentuella andelen 
elever som nått kravnivån i respektive klass redovisas vid sidan om det genomsnittliga resul-
tatet för samtliga elever i Sverige. De nationella proven 2013 genomförs under våren (mars-
maj) och då datainsamlingen för föreliggande utvärdering skedde ungefär samtidigt fanns 
inga resultat för våren 2013 tillgängliga. I resultatredovisningen behandlas tre års prov på 
klassnivå i Glasbergsskolan och Lackarebäcksskolan, 2010, 2011 och 2012. Dessutom har 
resultaten på individnivå studerats för de elever som genomgick proven 2012. Elevernas re-
sultat på de nationella proven har analyserats av studenter vid högskolan i Borås (Rydell & 
Nydén, 2013) under handledarens överinseende. Tabellerna i anslutning till de nationella pro-
ven är hämtade ur deras examensarbete, med viss modifikation (a.a.). 
 
 
Validitet 
Utgångspunkten för denna utvärdering är ett långtidsperspektiv på effekter av litteraturprofil-
verksamheten och förskollärarnas, dagbarnvårdarnas och bibliotekariernas syn på sitt språk-
liga arbete med barnen. En studies validitet kan beläggas på olika sätt, ett sätt är den kommu-
nikativa validiteten. Det sätt som en studie kommuniceras på och i vilken grad som läsaren 
får insyn i hur presenterade data har samlats in och behandlats påverkar läsarens möjlighet att 
bedöma validitet och reliabilitet (Kvale, 1997; Larsson, 2005). Ambitionen med denna rap-
port har varit att vara så tydlig som möjligt i redovisningen av data och den sammanställning 
som har gjorts av densamma. Om jag lyckats med den kommunikativa validiteten överlämnar 
jag till läsaren att avgöra. 
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Metoddiskussion 
Att utvärdera en verksamhet som pågått i många år och att jämföra människors arbetssätt in-
nebär olika utmaningar och dilemman. Utmaningarna, i detta fall, består i att göra någon form 
av bedömning och urskilja effekter av en verksamhet som är omfattande både vad gäller anta-
let inblandade personer, tiden som verksamheten har pågått och individers roller i de olika 
verksamheterna. 
  
Inom litteraturprofilverksamheten finns förväntningar på att barnens intresse för litteratur ska 
vara större än vad den skulle varit om de gått på förskolor utan litteraturprofil och att deras 
språkliga förmåga ska vara bättre än den skulle varit om man inte arbetade aktivt med barnens 
språk. Dessa aspekter är svåra att mäta då det är omöjligt att veta hur barnen skulle agera och 
prestera utan de erfarenheter som ska utvärderas. Nationella tester i läsförmåga och läsförstå-
else kan däremot, på gruppnivå, visa på tendenser åt ett visst håll. För att kunna uttala sig med 
större säkerhet om litteraturprofilverksamhetens påverkan på barnens resultat på nationella 
prov i skolår 3, dvs. fyra–fem år efter att barnen slutat förskolan borde det finnas jämförande 
mätningar, t ex före- och eftermätningar. Då de nationella proven i skolår 3 gavs för första 
gången 2010 är det inte möjligt. Det finns inte heller någon kartläggning av barnen och tidi-
gare årskullar barn under deras förskoletid att använda som jämförelsematerial. 
 
Ett dilemma är att utvärdera en omfattande verksamhet på uppdrag av dem som fått medel för 
att utvärdera den utifrån en ansökan där det angetts vad som ska utvärderas. Det innebär att 
jag som utvärderare inte helt fritt har kunnat välja vad och hur utvärderingen ska gå till, utan 
tagit hänsyn till vad som legat till grund för den ansökan Mölndals stads bibliotek lämnat till 
Kulturrådet. 
 
I detta fall har uppdragsgivaren även haft tankar om hur resultaten ska presenteras för att nå 
ut till så många som möjligt som arbetar inom bibliotek-, förskola- och familjedaghemsverk-
samheterna. Det har medfört att utvärderingen presenteras i ett par olika former, varav den 
ena är en traditionell vetenskaplig rapport, denna, och den andra har en annan struktur för att 
vara något mer lättillgänglig. Innehållet i rapporterna skiljer sig inte avsevärt, men i denna 
rapport anknyts mer till forskning, avsnittet om tillvägagångsättet i utvärderingsarbetet är mer 
utvecklat och dessutom har resultatdelen olika utformning.  
 
 
 
6  RESULTAT 
 
Resultatdelen inleds med redovisning av intervjuer med bibliotekarier följt av dagbarnvårdare 
och förskollärare. Därefter behandlas frågor om föräldrasamarbete som tagits upp med förs-
kollärare och förskolechefer. Vidare behandlas kontakten mellan å ena sidan förskolan och 
familjedaghem och å andra sidan förskoleklassen och grundskolan. Slutligen redovisas resul-
taten på de nationella proven i läsförmåga och läsförståelse för elever i årskurs 3 som gått på 
litteraturprofilförskolor.  
 
 
Samarbete mellan bibliotek samt förskola och familjedaghem 
Av samtliga intervjuer med bibliotekarier och förskollärare i förskolan framkommer att det 
finns en kontinuerlig och nära kontakt mellan yrkesgrupperna och att det är mycket uppskattat 
från båda håll. Den bibliotekarie som har kontakt med de sju familjedaghemmen känner dem 
väl eftersom det är en liten ort och de ofta går till biblioteket. Det är en nära samverkan mel-
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lan låntagare och biblioteket på orten. Familjedaghemmen har haft både arbetsplatsträffar och 
föräldraträffar på biblioteket. 
 

De [familjedaghemmen, min komm.] är väldigt aktiva. De är här ofta så vi 
pratar ofta. Vi har kontakt jag och Daga hela tiden. /…/  (Berit) 
 
… minst en gång per termin har vi någon bokpresentation i deras lokal. Vi 
har jättemycket kontakt. Jag samlar ihop böcker så de får nya böcker.  (Berit) 

 
Både förskolor och familjedaghem ställer ut sina alster på biblioteket. Det förekommer att 
familjedaghemmen har vernissage i samband med utställningen. 
 
Intervjuer med bibliotekarier 
Av samtliga intervjuer med bibliotekarierna framkommer att de känner till de olika avdel-
ningarna och personalen.  
 

Fredrika är fågelskådare och hon har tagit med sitt stora intresse till littera-
turprofilförskolan och lärt barnen om fåglar och inlemmat det i litteraturprofi-
len på ett elegant sätt. Barnen där kan mycket om fåglar. (Barbro) 

 
Förutom att det hållits nätverksträffar och föräldramöten på olika avdelningar då bibliotekari-
erna varit med så har de även gjort studiebesök. En bibliotekarie har varit med när förskole-
avdelningar har haft drop-in och då har de haft chansen att tala om barnböcker med enskilda 
föräldrar. Vid dessa tillfällen har hon haft med sig böcker för att intressera föräldrarna, men 
hon har också suttit och läst för barnen under drop-in-tillfällena. En annan bibliotekarie har 
haft kurser i berättarkonst för förskolepersonalen och dessa kurser har hållits på olika försko-
lor. Det nära samarbetet har berikat bibliotekariernas arbete och de har fått större insikt i hur 
förskolorna arbetar med och tänker om litteratur.  
 

Jag har fått så mycket lärdomar och kunskap om hur det fungerar i försko-
lorna. Hur de jobbar med barnen, hur de lägger upp sitt arbete, hur de plane-
rar. Det har varit roligt att få arbeta med en annan yrkeskategori. /…/. Vi be-
höver varandra. Jag är stolt över vad vi har gjort tillsammans i Mölndal. Vi 
har varit lyhörda och generösa mot varandra. (Boel) 
 
Det har varit väldigt roligt. Jag tycker att vi ska vara stolta. Det har varit så 
roligt att se hur förskollärarna utvecklas. /…/ Ja, jag har fått en helt annan in-
sikt. Det är ett helt annat liv. Jag har lärt mig hur man jobbar med teman. /…/ 
Vi får mycket igen, jag vill ha fler litteraturprofilförskolor. (Barbro) 
 

När det gäller vilka roller biblioteket och förskolan har i samarbetet framkommer att det ses 
som ett givande och tagande. Det anses viktigt att de är på samma nivå och att inte den ena 
parten servar den andra. En informant poängterar att bibliotekariernas roll är att stötta förskol-
lärarna i deras roll. Då det står i kriterierna för litteraturprofilverksamheten vad som är biblio-
tekariernas roll har de inte upplevt någon osäkerhet om sin roll såsom framkom inom andra 
samarbetsprojekt (Rydsjö, 2004; Svensson, 2011).  
 
Bibliotekarierna har förändrat sitt arbetssätt och tillfört en annan struktur i verksamheten och 
informanterna ger olika exempel på hur de har förändrat sitt arbetssätt. Från att tillhandahålla 
eller erbjuda t ex boklådor och sagostunder, har de riktat in sig på att utbilda och inspirera 
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förskolepersonalen till att läsa mer kvalificerat, att bli goda sagoberättare och till att inspirera 
föräldrar. Detta innebär inte att utskicket av boklådor har upphört utan att det har tillkommit 
andra sätt att arbeta med förskolorna. En annan effekt av den nära kontakten med förskolorna 
är ett förändrat tankesätt om nyutkommen litteratur beroende på att de känner till hur man 
arbetar med teman på förskolorna. 
 
Bibliotekarierna har fått en annan syn på förskolornas arbete med litteratur och denna syn 
påverkas av hur länge de arbetat med litteraturprofilförskolorna och deras övriga erfarenheter 
som bibliotekarie. Någon tar upp förskollärarnas goda förmåga att välja böcker som passar att 
använda i vardagsarbetet. En annan bibliotekarie jämför med förskolor på nuvarande arbets-
plats och konstaterar att litteraturprofilförskolorna genomför ett mycket större arbete med 
litteratur men att det inte är ett merarbete utan att det underlättar det övriga arbetet. 
 
Den nära kontakten med förskollärarna ledde också till att bibliotekarierna kände sig utma-
nade och fick anstränga sig extra för att på bästa sätt tillgodose förskolornas behov, visa sin 
kunskap om barnlitteratur och att de låg i framkanten.  
 

Jag behövde skärpa till mig och bli ännu bättre. Jag fick läsa alla böcker vi 
fick… /…/ Jag ville kunna mer än pedagogerna. Jag läste även pedagogisk 
och metodologisk litteratur.  (Boel) 

  
I detta sammanhang är det värt att notera att barnbibliotekarierna hade tid i sin tjänst för att 
läsa böckerna, lästid som inte är självklar på alla bibliotek. Å andra sidan är samarbetet ett 
sätt för biblioteket att nå ut till alla barn och deras föräldrar. 
 

Vi når ut till ALLA barn. /…/  Vi lär barn vad ett bibliotek är. /…/ Våra 
böcker används. Det är mycket föräldrar som lånar här. Det finns ett tryck. 
(Beata) 
 
Man når många, speciellt papporna, som inte kommer så ofta annars. (Berit) 
 

Märker barnbibliotekarierna att arbetet inom litteraturprofilförskolorna har påverkat barns och 
personals föreställningar om litteratur? Jo, man anser att de är insatta och vet hur man kan 
tänka och resonera om litteratur. De är dessutom mer nyfikna på vad en bok kan innehålla, 
men talar också om när de inte tycker att en bok är bra. Enligt bibliotekarierna är barnen från 
litteraturprofilförskolorna och de litteraturprofilerade familjedaghemmen mer förberedda när 
de kommer till biblioteket, vilket visar sig i att de tittar i boken innan de lånar, de vet att de 
ska bläddra i boken för att avgöra om den är intressant. Barnen vet att framsidan kan vara 
lockande men inne i boken kanske det inte ser så intressant ut eller att framsidan inte är lock-
ande men innehållet kan vara intressant. 
 

Jag åker bokbuss och jag märker stor skillnad [mellan barn och personal på 
litteraturprofilförskolor och andra förskolor, min komm.]. De frågar efter 
andra saker, de ställer andra frågor och ställer andra krav. De har andra krav 
än de som inte är litteraturprofilförskolor när de väljer temaböcker. När de 
väljer tänker de på allt omkring läsningen, var de sitter och hur de sitter. 
(Barbro) 
 
Det är skillnad på hur barnen tar sig an litteraturen. /…/ Det är ett annat lugn 
här. De vågar också fråga direkt om de vill ha en bok om något speciellt ”Jag 
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ska ha en bok om detta…” De är intresserade när de kommer .... Man ser att 
de är vana vid litteratur, de bläddrar i böckerna. (Berit) 
 
Barnen från litteraturprofilförskolorna vet att man ska bläddra. Barnen som 
inte går på litteraturprofilförskolorna ägnar mycket tid åt bussen, hur den ser 
ut. /…/ Vi får mycket mer engagerade förskollärare och barn som är vana vid 
biblioteket. Många barn går till datorspelen annars och börjar spela, det gör 
inte barnen från litteraturprofilförskolorna. De är intresserade av böckerna. 
Barnen på litteraturprofilförskolorna uppmanas av förskollärarna att sätta sig 
att läsa och de gör det. Det händer också att förskollärarna läser för barnen. 
(Barbro) 

 
Dagbarnvårdarna fungerar som en referensgrupp för bibliotekarien. Bibliotekarien presenterar 
nyutkommen litteratur minst en gång per termin och dagbarnvårdarna läser böckerna med 
barnen och ger sina kommentarer. Dagbarnvårdarna upplevs som mycket öppna för att läsa 
nyutkommen litteratur. Enligt Boel som varit med sedan starten, har personalens kunskap och 
intresse för litteratur ökat enormt. Ytterligare en faktor som framkommit är att personalen kan 
läsa bilder (se även förskollärarnas utsagor). 

 
De förskollärare som har varit med kan titta på bilder och hur illustratören 
kan jobba med en text. De ser undertexter. (Barbro) 

 
På frågan om hur bibliotekarierna ser på förskolepersonals boklån generellt så tar informan-
terna upp olika aspekter men alla tar upp att förskolepersonalen generellt lånar traditionella 
böcker som de känner till. De vill inte bli överraskade med ett obehagligt innehåll, fula ord, 
konstiga bilder eller något annat som uppfattas som kontroversiellt eller annorlunda. Biblio-
tekarierna anser att förskolepersonalen generellt borde utmana barnen mer med sitt litteratur-
val och även låna fler böcker. Barnen får ofta låna en bok per barn, men de skulle kunna låna 
mycket mer, speciellt med tanke på att de kanske inte kommer att tycka om den bok som de 
har valt. På bokbussen arbetar de aktivt för att förskolorna ska låna fler böcker och för att de 
ska ta roliga böcker. Personalen på litteraturprofilförskolorna skiljer sig från andra förskolor: 
 

Nyfikenheten är större hos litteraturprofilförskolorna. De vågar tala om böck-
er, låna om och tala om bilderna, låna böcker med bara bilder. De vet hur 
man läser böcker, med vilka barn och när. Det är stor skillnad. (Boel) 

 
De litteraturprofilerade familjedaghemmen är också mer aktiva än andra familjedaghem då de 
lånar fler böcker, och lyssnar på tankar om nyutkommen litteratur. Det finns inte någon sta-
tistik på utlånen för olika förskolor men bibliotekarien på bokbussen hade intrycket att förs-
kollärarna på litteraturprofilförskolorna lånade fler böcker än de på andra förskolor. På en 
fråga om hur bibliotekarierna upplevde de olika förskolornas aktivitet framkom något olika 
uppfattningar. Någon ansåg att det inte var skillnad i aktivitet mellan de litteraturprofilerade 
förskolorna men andra tog upp att de skiftade i de fall då personal slutade eller då vikarier 
satts in. En informant uttryckte det som att ”Det krävs någon motor som driver”.  
 
Intervjuer med förskollärare och dagbarnvårdare 
Förskollärarna och dagbarnvårdarna är mycket entusiastiska över samarbetet med biblioteket 
och lovordar den nära kontakten mellan dem och bibliotekarierna.  
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Jätteroligt, jag var en av dem som tyckte att det måste vi göra. Jag har alltid 
tyckt om barnböcker. Jag läser gärna barnböcker för min egen skull. (Daga) 
 
När man får en personlig kontakt med bibliotekarien så är det ju väldigt trev-
ligt att gå till biblioteket. Man lär ju känna även de andra bibliotekarierna på 
ett annat sätt än tidigare och får därmed en mer personlig service på biblio-
teket. (Daga) 
 

Olika bibliotekarier nämns som inspiratörer för förskolornas arbete och den bibliotekarie som 
har arbetat längst tid lovordas av samtliga som varit i kontakt med henne. Denna bibliotekarie 
har under lång tid varit bibliotekets ansvariga för verksamheten och i den rollen deltagit i nät-
verksträffarna som hållits några gånger per termin. På dessa träffar har kommunens ansvariga 
för litteraturprofilverksamheten och de profilansvariga på varje förskola träffats på någon 
förskola för att diskutera aktuella frågor. Dessa träffar upplevs mycket givande. En förskollä-
rare accentuerar att samarbetet med biblioteket har lett till ett ökat samarbete mellan försko-
lor, vilket också framkommer i intervjuer med andra förskollärare på litteraturprofilförsko-
lorna och i intervjuer med dagbarnvårdare.  
 
Samarbetet med biblioteket sker på olika plan varav tillgängligheten är en faktor. Personalen 
på förskolorna kan ringa till biblioteket och bolla idéer med bibliotekarien när de behöver 
böcker till ett visst tema eller ämne. Efter samtalet om ämnet sätter bibliotekarien ihop en 
låda med lämpliga böcker som exempelvis kan hämtas när bokbussen kommer. I det sam-
manhanget är det också en fördel att bibliotekarierna har besökt förskolorna och de olika av-
delningarna. 
 
En annan service är att bokbussen kommer till förskolorna och familjedaghemmen en gång i 
månaden. Det möjliggör att många fler barn kan låna böcker varje månad jämfört med att det 
vanligen är 2–3 barn som får följa med till biblioteket. Familjedaghemmen kan även ringa till 
biblioteket på förmiddagarna när det annars är stängt, så att de öppnar för dem.  
 
Biblioteket ordnar även årliga litteraturkvällar på förskolorna och familjedaghemmen då bib-
liotekarier presenterar nyutkomna böcker för personalen. Dessa kvällar ansågs mycket värde-
fulla. En informant uttrycker stor uppskattning över att få ta del av nyheter eftersom det är en 
hjälp för att förnya sig och inte stanna kvar i det gamla. En annan informant, som också var 
mycket positiv till bokinspirationerna, tog upp att bibliotekariernas tillvägagångssätt att inspi-
rera dem att läsa genom att säga ’Kan ni läsa och säga vad ni tycker’ var effektivt. Det fick 
henne att läsa, och gilla, en bok hon aldrig skulle valt själv. En tredje informant är också 
mycket positiv men kan se att några av hennes kolleger inte alltid orkar ta till sig all informat-
ion eftersom den sker på kvällstid och det är många böcker som presenteras, 30–50 böcker. 
Ett förslag är därför att man kan prata om böckerna utifrån områden, exempelvis genus- och 
värdegrundsfrågor. Ett annat förslag är att utöka presentationen med att göra en boklåda med 
nya böcker som personalen själv kan titta i och läsa böckerna.  
 
Dessutom inbjuder biblioteket förskolorna och familjedaghemmen till att ställa ut barnens 
alster i montrar och fönster. Exempelvis har biblioteket haft öppet hus och visat material som 
alla förskolor har bidragit med utifrån den saga som de arbetade med för tillfället.  
 
Andra kontakter mellan förskolorna, familjedaghemmen och bibliotekarierna handlar om att 
de äldre barnen blir inbjudna till sagostunder på biblioteket och att bibliotekarierna medver-
kar vid föräldramöten.  
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Vi fick boklådor med böcker som vi skulle rösta på i Bokjuryn. De har bjudit 
in oss på Emilkalas, de läste för barnen och de fick fika. De har bjudit in oss 
då och då. De har haft boktips ibland för oss, ibland även för föräldrar. De 
plockar fram böcker till oss. (Daga) 

 
Dessutom erbjuder en bibliotekarie kompetensutveckling i berättarkonst. Steg 1 i berättar-
konst handlar om sagopåsar och steg 2 handlar om fritt berättande utan objekt. 
 
 
Att arbeta på litteraturprofilförskola 
Samtliga informanter som arbetar på förskolorna är överväldigande positivt inställda till arbe-
tet på litteraturprofilförskolorna och till vad det tillför dem i deras arbete. Arbetssättet anses 
inte bara vara ”jätteroligt och spännande” dessutom är det både utvecklande och sammanhål-
lande för personalgruppen. Det bidrog till att såväl förskoleavdelningar som familjedaghem 
samarbetar tätare. Mest framträdande föreföll sammansvetsningen vara mellan familjedag-
hemmen.  
 
Familjedaghemmen är också de som upplevt samarbetet med biblioteket som mest krävande 
då det upplevts en osäkerhet om hur litteraturprofilarbetet ska utföras. Familjedaghemmen 
gick med i verksamheten eftersom de ansåg att de redan jobbat enligt kriterierna för diplome-
ring men de var trots allt osäkra på hur de skulle arbeta. Osäkerheten kan ha berott på att bib-
liotekarien var aktiv och i all välmening puffade på dem genom att påminna dem om vad och 
hur de skulle och inte skulle göra.  
 

I början när vi inte visste så mycket om litteraturprofilen och vad som kräv-
des av oss, så kunde biblioteket varit lite mera hjälpsam. Vi fick hela tiden 
höra från biblioteket om vi inte gör det vi ska, så kommer vi inte att klara det, 
men vi kände en stor osäkerhet vad det var som vi skulle göra mer än det vi 
gjorde, vi tyckte att vi gjorde det vi hade förstått att vi skulle göra.  (Daga) 

 
Citatet ovan kan tolkas som om bibliotekarie och dagbarnvårdare har olika föreställningar om 
varandra och att det kan leda till osäkerhet om vad som förväntas av dem inom litteraturpro-
filverksamheten. Det visar även på en maktobalans där bibliotekarien tar på sig rollen att väg-
leda dagbarnvårdarna i deras arbete. 
 
Informanterna tar upp att arbetet på en litteraturprofilförskola innebär att utvecklingen i arbe-
tet inte avstannar, det leder till en ökad målmedvetenhet och en fördjupning i det pedagogiska 
arbetet. De litteraturansvariga framhåller fördelen med att få ha ett område att brinna för och 
att få driva den delen av verksamheten framåt. En informant tar upp hur arbetssättet på flera 
plan påverkar både arbetet på förskolan, samtalen och kunskapsutvecklingen i personalgrup-
pen och kontakten med andra förskolor: 
 

Hade vi inte jobbat på det här sättet hade jag kanske inte varit kvar inom 
barnomsorgen. /…/ Det här är ett väldigt roligt sätt att jobba på. Att vara en 
litteraturförskola … för mig är det väldigt mycket det här att kunna klä ut sig 
och kunna utmana barn i olika frågor och att det ska vara tillåtet att klä ut sig 
och ha handdockor och vara bekväm med det. (Fredrika) 
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Fantastiskt spännande, fantastiskt roligt. Ofta när man börjar ett projekt i för-
skolan får man med sina kolleger i olika utsträckning, men det här har varit 
någonting som har fångat nästan allihop väldigt, väldigt mycket. Det har varit 
ett projekt som har intresserat alla i princip. /…/  (Frida) 
 
Vi har pratat mycket om barns språkutveckling och haft kompetensutveckling 
i barnlitteratur, berättande, både med sagopåsar och fritt berättande. Ja, kom-
petensutveckling, föreläsningar, vad böcker kan innebära för barn, det har 
blivit ett väldigt omdiskuterat fokus i personalgruppen. Innan vi startade var 
vi och besökte Lackarebäck [en annan förskola, min komm.] och tittade 
mycket på hur de jobbade så där har man ju också lärt sig en del. /…/  (Frida) 
 
Det fascinerar barnen så mycket, det ger så mycket på ett ganska enkelt sätt 
kan jag tycka…. Sen så är det ju något som alltid är aktuellt. /…/ Jag brinner 
ju för sagor och litteratur så jag är ju glad att vi jobbar med det. Och vad man 
än arbetar med i sin barngrupp så kan man utgå från böcker. Alltså om det är 
värdegrundsfrågor eller om det är matematik eller om det är tema ettor eller 
om det är cirkus, som vi jobbar med nu den här terminen så finns det ju böck-
er som man kan utgå ifrån. Och det ger barnen väldigt mycket. (Frida) 
 
Från barnen är små försöker jag få in det här att vi är rädda om våra böcker, 
vi ska ha massor av böcker som är fräscha framme. Vi ska ha massor exem-
plar av varje bok, vi ska hela tiden se till att vår bokhörna är uppdaterad så att 
det finns böcker för små flickor och små pojkar, båda målgrupperna. /…/ Det 
här upplevelsebaserade lärandet lockar till samtal. (Fanny)   
 
Dels att man har fått visa för om världen att vi faktiskt håller på med littera-
tur. Vi gör redan detta men om vi går med i detta får vi visa vad vi redan gör. 
Sedan rent personligt har vi fått mer utbildning i språket än vi hade fått an-
nars, man får en grund. Vi har fått utbildning i Bornholmsmodell1en och 
TRAS2. (Daga) 
 

Av citaten framgår att förskollärarna får arbeta just så som de önskar och att deltagandet lett 
till att de kunnat utvecklas i sin yrkesroll och samtidigt haft roligt. Fantasi och kreativitet är 
viktiga delar av det arbetssätt som bedrivs på litteraturprofilförskolorna. Dagbarnvårdarna 
uppskattar kompetensutvecklingen i barns språkutveckling och bedömning av barns språkut-
veckling. Förskollärarnas kreativitet utmanas då de ska finna sätt att behandla värdegrunds-
frågor, begrepp och många andra områden som tas upp i den reviderade läroplanen för för-
skolan (Skolverket, 2010). 
 
 
Synen på läsning 
Deltagarna fick frågan om de ansåg att verksamheten hade påverkat deras syn på läsning och 
de gav skiftande svar men alla ansåg att de blivit ännu mer medvetna om hur viktig högläs-
ning för barnen är och att det, efter omsorgen om barnen, är det viktigaste. Doris, som under 
en tid var drivande bland dagbarnvårdarna konstaterade att ”Det blir en stund för samtal och 

                                                             
1	  Ett	  arbetssätt	  för	  att	  stimulera	  och	  öka	  barnens	  medvetenhet	  om	  orddelar	  och	  språkljud.	  
2	  Förkortning	  av	  Tidig	  stimulering	  av	  språkutveckling,	  ett	  kartläggningsinstrument	  av	  barnens	  språkför-‐
måga	  i	  syfte	  att	  anpassa	  verksamheten	  för	  att	  stimulera	  språket.	  



 25 

reflektion.” En annan informant tar upp vikten av att läsa för barn ur såväl kognitivt som so-
cialt framtidsperspektiv: 
 

Jag tror att läsning för barn ger dem ett rikt språk och i förskolan lägger vi ju 
grunden för det. De kan få många sätt att förstå samma ord och samma be-
grepp, vi lägger ju grunden till så mycket. Att ha ett rikt språk som människa 
hjälper ju en på vägen och senare i livet vad man än ska göra, i sociala sam-
manhang eller kunskapsinhämtande eller vad det än må vara, även kognitivt, 
matematik, just det här att ha de rätta begreppen …. Ett ord som ’mellan’ 
bara kan man tala mycket om. (Frida) 
 

Frida beskriver hur de arbetar med flera andra begrepp och hur de uppmärksammar barnen på 
skriftspråkliga egenheter som exempelvis versaler. 
 
 
Synen på barnlitteratur 
Alla informanter hade tidigare läst mycket för barn och var mycket intresserade av litteratur, 
men ansåg de då att kontakten med biblioteket hade påverkat deras syn på barnlitteratur? 
Medvetenheten om bildens betydelse hade ökat liksom vikten om att prata om och ställa frå-
gor i anslutning till bilder och text och att inte läsa en bok från början till slut utan att samtala 
om det man läser (se intervjuer med bibliotekarier). Fredrika betonar att hon nu läser boken 
tillsammans med barnen, dvs. inte för dem, utan med dem. Fredrika poängterar att bilderna 
blir väsentliga eftersom de är en ingång till att samtala och det är samtalet som är det efter-
strävansvärda.  
 

Sen tror jag att man blir så mycket mer uppmärksammad på bilden framför 
allt /…/ ju äldre man blir, och ju mer man lär sig desto mer stannar man upp i 
boken mycket, mycket mer och frågar barnen "vad var det som hände nu?" 
eller ”vad tror ni kommer att hända?” man ställer mycket mer frågor, att man 
tillsammans läser böckerna. (Fredrika) 
 
Jag tänker väldigt annorlunda. /…/ Men allra helst de här boktipskvällarna, 
när de lyfter och visar och förklara hur de tänker gör ju att man tänker lite 
annorlunda så man tröttnar på de här vanliga gulliga sagorna. Man tycker fak-
tiskt det är roligt med lite annorlunda, man hittar andra saker i böcker idag 
som man tycker är fascinerande och min syn på den bok jag läser gör ju att 
barnen ofta gillar den också. Det går ju ofta hand i hand. /…/  (Frida) 
 
Något annat som jag också har lärt mig det är det här med bilderböcker alltså 
hur mycket man kan titta på bilderna i böckerna och hur mycket fritt berät-
tande man kan jobba med och hur mycket man kan fånga barn med bilder /.../ 
Det var jag inte riktigt lika medveten om innan. För det har vi pratat mycket 
om att man ska ta tillvara bilderna mer. (Frida) 

 
Flera nämner också att de upplever att tillgången på litteratur är så mycket större jämfört med 
tidigare arbetsplatser beroende på att bokbussen kommer varje månad. Barnbibliotekariernas 
årliga presentation av nyutkommen barnlitteratur är en ögonöppnare för hur man kan se på 
och resonera omkring barnlitteratur, enligt flera informanter.  
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Litteraturval 
En gång i månaden kommer bokbussen till förskolorna och vid dessa tillfällen går alla barnen 
på äldreavdelningarna (barn i åldrarna 3–6 år) till bokbussen och väljer någon eller några 
böcker var. Från småbarnsavdelningarna går några barn. Förskollärarna och dagbarnvårdarna 
fick frågor om vilka som väljer böckerna som lånas till avdelningen, strategi och motiv för 
valet. Dagbarnvårdarna talade med barnen om vilka böcker de ville låna och det blev ett mål 
att hitta dessa böcker på biblioteket. En utgångspunkt för förskollärarna var att det ska vara 
litteratur av olika slag så att barnen ska ha tillgång till ett stort urval av olika sorters litteratur. 
De betonade att de inte bara ville ta det som lånas mest, utan även andra böcker och nyut-
kommen litteratur.  

 
Dels får barnen välja själva. Vi vuxna väljer också. Och då väljer jag ofta de 
böcker som jag har hört om. Jag tar ofta nya böcker. Sen, ja de får välja 
själva. /…/ Om två barn följer med får de låna många böcker, om fler barn 
följer med blir det färre böcker de får låna. Vi tycker det är bättre att gå med 
färre barn liksom, så blir det lite kvalitet i bussen. Man kan sitta och titta på 
böckerna och till och med ångra sig om man känner så ... plocka bort någon 
och lägga till någon så där... istället för att bara rafsa ihop böcker. (Fanny) 
 
De vuxna väljer de flesta böckerna. Barnen kan ju ta en bok med väldigt, väl-
digt mycket text t ex som inte passar, men de får välja själva, vill de ha det så 
får de ta det, en eller två böcker var får de ta sen väljer de vuxna mest. Men 
på äldrebarn är det mer fritt, där får de välja, men inte allt. Där väljer de 
vuxna också, fast mer i samråd med barnen. (Frida) 
 

Information om barnböcker skaffar förskollärarna i första hand genom barnbibliotekarierna, 
men de går även till barnbokskatalogen, tidningar och tidskrifter och även in på olika sajter. 
Även Bok- och biblioteksmässan nämns som en tillgång för information om barnböcker. Till 
detta ska läggas att man i personalgrupperna pratar mycket om barnböcker och på så vis för-
modligen också ger varandra tips och kunskaper. En dagbarnvårdare skaffar sig information 
på följande sätt: 
 

Dels reklam från nätbokhandlare, den bokklubb som familjen är med i, bib-
liotekarien har boksamtal, vi kolleger tipsar varandra. (Daga) 

 
 
Barnen och litteraturen  
Samtliga informanter anser att arbetet på litteraturprofilförskolorna har påverkat barnens atti-
tyd till läsning. Förskollärarna talar om vikten av att barnen får trevliga och njutningsfulla 
upplevelser vid läsningen. Barnen ska inte få uppleva något tvång eller krav i samband med 
läsningen utan det ska vara något efterlängtat. Denna attityd till läsningen från personalen 
medför också att barnen ofta väljer att läsa böcker i stället för andra aktiviteter under fria le-
ken.  
 

Likaväl som man säger ’vi går till Muminhuset och leker’ så säger någon jag 
vill gå till bokhörnan och läsa, och så sitter två barn och läser. (Fanny) 
 

En annan informant tar upp att många av barnen på 4–5-årsavdelningen kan läsa innan de 
börjar skolan och dagbarnvårdare tar upp att barnen skriver och ljudar. 
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De tycker det är ännu mer självklart, det blir en del av deras vardag. De är 
mer intresserade av bokstäver och läsning. Leker med bokstäver, ljudar och 
lekskriver. De använder böcker för att få information. (Daga) 
 
Vi kör samtidigt med litteraturprofilen, språklek enligt Bornholmsmodellen. 
De blir på det sättet bättre på språket. Biblioteket och boken väcker ett tidigt 
intresse för det skrivna ordet som sedan följer med i livet. (Daga) 

 
Barnens medvetenhet om litteratur visar sig på olika sätt men samtliga informanter ger ut-
tryck för att det märks att barnen tycker att boken är viktig. Familjedaghemmen upplevde att 
barnen visste vilken variation av litteratur som finns och att de pratade om vilken eller vilka 
böcker de ville låna när bokbussen kom. Dessutom hade barnen ofta frågor till bibliotekarien.  
 

Böcker är nog den aktiviteten som råder mest på min avdelning. Det är nog 
det de gör allra mest och de har med sig böcker och de går och bär på böcker 
i leken, när de ska ut och resa eller andra lekar och de säger hej då och packar 
ner böcker i tunga väskor. Och de sitter och tittar och de kommer ofta med 
böcker och vill att vi ska läsa. /.../ Jag tror verkligen att de tycker om böcker 
och det är jättemånga barn som lånar hem böcker också. (Frida) 
 
Böcker har blivit en naturlig del av deras vardag. De väljer själva att titta i 
böcker hos dagmamman. Det blir en mysstund att läsa med dagmamman. De 
söker självmant kunskap genom boken. Det är roligt när de går till biblio-
teket. De vet vad de vill ha för böcker, olika typer av böcker. (Daga) 

 
Förskollärarna återkommer flera gånger i intervjuerna till att barnen ofta väljer att titta 
i böcker, under fria leken och andra stunder, framför andra aktiviteter. De ger många 
olika exempel på barnens val av plats för att läsa böcker och även exempel på hur de i 
leken använde böcker. 
 
Vad anser förskollärarna att deras arbete har betytt för barnen? 
När förskollärarna ska besvara frågan om vad de tror att deras arbete med litteraturen har be-
tytt för barnen tar de upp skilda perspektiv:  
 

Att språket och att boken är viktigt. Det är någonstans man kan få kunskap 
och lugn och ro, samtal (Doris) 

 
Att det varit roligt. Just det här med fantasi. /…/ De kan komma på morgonen 
och fråga ’när kommer Hemulen?’ Vi pratar ganska mycket och barnen får 
berätta för sina föräldrar att idag har Hemulen varit på besök och han hade 
sin dammsugare, och ’vad gjorde vi med Hemulen?’  Jo, hjälpte till att få ut 
Lilla My och alla dammsugarslangarna. Att man gör lite konkreta saker fast 
det är fantasi. (Fredrika) 
 
Jag hoppas ju att våra mål, att de på något vis har fått med sig vår strävan, att 
de ska kunna se samma saker ur olika perspektiv, få olika synvinklar på det. 
Att de ska bli goda läsare och skrivare /.../ att de ska ha ett gott ordförråd. 
Fantasi, jag tror böcker kan hjälpa till att fantisera fritt, komma in i olika 
världar, hjälpa till att lösa problem ... (Frida) 
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Jag hoppas det har betytt något. Det är ju det man säger, Martin Ingvar säger, 
att det är viktigt att börja tidigt så tror man att barnen knäcker läskoden. Vi 
får ofta den frågan när vi föreläser. Vi tror ju att vi skapar intresse för läsning 
och ökar lusten till läsning. Sedan har jag ingen aning om vad som händer när 
de börjar skolan. /…/ Här ser vi hur de letar upp böcker. (Fanny) 

 
Av citaten ovan framgår att en infallsvinkel är förväntningar på barnens språkutveckling och 
intresse för läsning samt att barnen får insikt i att man kan få kunskap genom böcker och be-
rättelser. Vidare finns förhoppningar om att barnen ska bära med sig att boken kan vara av-
kopplande och lugnande samt att de samtal som förs i samband med läsning och berättande 
om boken kan vara intressanta. Ett par informanter tar utgångspunkt i de kreativa aspekterna. 
De önskar att de har gett barnen fina läsupplevelser och stimulerat deras fantasi och att det i 
framtiden ska gynna barnen och leda till att utveckla deras problemlösningsförmåga. 
 
 
Föräldrasamarbete 
Intervjuerna med förskollärarna indikerar att informationen till föräldrarna är både varierande 
och omfattande. På höstens föräldramöte informerar avdelningarna om sin verksamhet och de 
kriterier som gäller för att vara en diplomerad litteraturprofilförskola. Bibliotekarierna deltar 
årligen i ett föräldramöte och är även med vid drop-in verksamhet. Enligt informanterna pra-
tar personalen dessutom ofta med föräldrarna om olika böcker eller bokliga karaktärer. Därtill 
kommer att det på avdelningarna finns påfallande mycket böcker, dockor och mjukdjur där 
många föreställer kända barnboksfigurer. Flera informanter tar också upp att de har barn-
böcker som de lånar ut till föräldrarna.  
 

Barnen lånar med sig böcker hem, det vågade vi inte låta dem göra tidigare, 
biblioteket säger att det inget gör om böckerna går sönder. Vi har egna bok-
påsar. De tycker det är roligt att låna böcker och ta med sig de hem. Barnen 
går till biblioteket även med föräldrarna då de följer med för att titta på bar-
nens utställningar. (Daga) 
 
…vi når föräldrarna, det där med berättande och sagor det fångar många så 
det har varit så lyckat. Alltså föräldrarna är så nöjda, de tycker att det har gett 
mycket, det finns alltid något att berätta.  (Frida) 
 
Det vi har gjort lite här är att sätta upp de böcker som har varit populära på en 
anslagstavla så föräldrarna kan se vad vi läser. Föräldrarna satte upp böcker 
som barnen nappade på hemma. Sen brukar vi ju säga muntligt att vi läser vi 
den och den boken, men det kan ju lätt falla bort. (Fanny) 
 
På första föräldramötet på hösten så har vi så att en av de här stora punkterna 
är att vi har, att vi är litteraturförskola, och utifrån de här kriterierna jobbar vi. 
För oss är böcker väldigt viktigt, så att de är medvetna om det. (Fredrika) 
 
 

Föräldrars medvetenhet om litteraturprofilförskolor 
I intervjuerna med förskollärarna på förskolorna har det framkommit att barn som tidigare 
gått hos dem, och som kommer och hälsar på, ofta pratar om den bok som arbetet utgick ifrån 
när de gick på förskolan, t ex Klas Klättermus. Barnen minns mycket från sin tid på förskolan 
och förskollärarna upplever att verksamheten har gett barnen många positiva upplevelser som 
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de kan tänka tillbaka på. För att försöka verifiera förskollärarnas upplevelser intervjuades tio 
elever i tredje klass om sina minnen av litteratur och högläsning under förskoleåren (Falk & 
Bengtsson Fröjd, 2013). Två av de tio eleverna nämnde att personal på förskolan var de som 
läste bäst för dem. I jämförelse med elever som fått samma fråga (”Minns du någon från när 
du var liten som du tyckte läste väldigt bra för dig?”) så skiljer sig inte svaren från eleverna 
på litteraturprofilförskolorna från de svar elever från andra skolor har gett (Falk & Bengtsson 
Fröjd, 2013).  
 
För att få intervjua eleverna måste föräldrarna ge sitt tillstånd och då fick föräldrarna även 
uppge om deras barn gått på en litteraturprofilförskola. Hälften av de tio föräldrarna uppgav 
att deras barn inte hade gått på en litteraturprofilförskola. Under samtal med elevernas lärare 
framkom däremot att hon visste att alla eleverna hade gått på litteraturprofilförskolor. För att 
få en förklaring till varför inte alla föräldrar kände till att deras barn hade gått på en litteratur-
profilförskola bollades frågan vidare till några informanter som hade olika förklaringar. 
 

Det handlar ju jättemycket om hur personalen på varje avdelning profilerar 
sig gentemot föräldrarna. Det räcker med att en avdelning inte går ut lika hårt 
med att det är en litteraturprofilförskola, inte pratar lika mycket om att idag 
har vi läst den boken, idag gjorde vi den här sagosamlingen, idag tog vi med 
den boken ut i skogen och läste, idag kom de här figurerna och hälsade på. 
/…/ Men jag blir väldigt förvånad, vi har ju diplom upphängda, vi tar ju upp 
det på våra föräldramöten. (Frida) 

 
En förskollärare i förskoleklassen spekulerar i att anledningen kan vara att föräldrarna inte har 
något att jämföra med och att de därför inte uppmärksammar den fantastiska miljö som deras 
barn har befunnit sig i. Andra tycker det är mer obegripligt, men en informant som följt verk-
samheten och dess utveckling ger följande förklaring. 

 
Nu vet vi ju inte, de kan ha kommit från Lackarebäcks förskola för några av 
våra verksamheter är mer nystartade än andra. Det har inte varit så tydligt 
som det har varit just på Svejserdalen. Den tydligheten har nog kommit upp 
mycket mer de senaste fyra åren tror jag. (Charlotte)  

 
 
Förskoleklassen och litteraturprofilverksamheten 
Litteraturprofilverksamheten gällde enbart förskolebarn eftersom skolelever ska ha tillgång 
till skolbibliotek (SFS, kap 1 §36). Men då arbetet inom litteraturprofilverksamheten upplev-
des intressant förekom under verksamhetens första år ett liknande arbete i förskoleklasserna. 
En förskolechef, som tidigare arbetat som förskollärare i förskoleklass, beskriver hur hon 
samarbetade med bibliotekarien på likande villkor som förskolorna, att de arbetade med års-
långa sagor som tema och uppfyllde samtliga kriterier för litteraturprofilverksamheten under 
de första åren som verksamheten pågick. 
 
Hur är då kontakten med förskollärarna i förskoleklassen? Det förefaller vara bristfällig kon-
takt med förskoleklassernas lärare, det framkommer att man inte vet hur de arbetar och att 
förskoleklassens lärare inte är intresserade av förskolans verksamhet. En informant säger att 
”man talar inte om hur man jobbar, det handlar mer om barnen. De inte är så intresserade av 
förskolans verksamhet.” 
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Två förskollärare som arbetar i förskoleklasser har intervjuats. Den ena förskolläraren hade 
arbetat i förskoleklasser i flera år och den andra var ny i detta sammanhang. Kunskapen om 
litteraturprofilförskolorna var något som det tog tid för dem att plocka fram. Den ena infor-
manten svarade spontant att hon inte kände till dem men det visade sig senare att hon kände 
till arbetet med sagornas värld och att det fanns en eldsjäl på en förskola. 
 
Den förskollärare som hade arbetat en längre tid i förskoleklassen hade en viss kännedom om 
arbetet på litteraturprofilförskolorna beroende på att hon under våren går ut och hälsar på de 
blivande förskoleklassbarnen på deras förskolor. I det sammanhanget har förskollärarna på de 
olika avdelningarna nämnt att de är litteraturprofilförskolor och de har pratat om bokprojekt. 
Förskolläraren i förskoleklassen hade inte någon uppfattning om hur de arbetar, men hade 
fascinerats av miljön. 
 

Varje år när jag går och besöker de här tre-fyra ställena så uppfylls jag alltid 
av att det är underbart med miljöerna på den här förskolan,/…/ de jobbar väl-
digt intensivt, under ett år, nu var det Barbapapa och jag har ju varit där varje 
år och nu kommer jag inte ihåg vilka sagor det har varit innan heller, men det 
har ju fyllt hela avdelningen och de har ju jobbat jättemycket med det. Så att 
när jag kommer dit på besöken i maj då är det precis kring det här att de ska 
ha en uppvisning eller föräldrarna ska komma. /…/ Jag märker att de barn jag 
får därifrån, de är mycket medvetna om att de har det [dvs. en fin miljö. min 
komm.] Från andra ställen har de inga sådana arbeten och det syns på miljö-
erna också. Så jag känner att de har en härlig miljö. (Klara) 

 
I samtal med Berit, bibliotekarie, som hade kontakt både med familjedaghemmen och försko-
leklassernas lärare, framkom att lärarna i förskoleklass hade god kännedom om familjedag-
hemmens arbete.  

 
Jag har 6-åringarna också. Då träffar jag lärarna i förskoleklassen också. De 
[förskollärarna i 6-årsverksamheten, min komm.] säger att de märker en viss 
skillnad på dessa barn. De har lättare för att gå till litteratur, slå upp, m m. De 
känner till litteraturprofilverksamheten, det är ju en liten ort. (Berit) 
 

Förskollärarna i förskoleklassen märker inte att förskoleklassbarnen har ett större intresse för 
litteratur eller att de är mer förberedda och mer mottagliga för olika språkliga aktiviteter än 
barn från andra förskolor. Den ena förskolläraren anser att barn i dag över huvud taget har 
svårt att lyssna när hon läser. Hon jämför bakåt i tiden och tror att det är stress och samhällets 
utveckling som leder till att boken som artefakt inte intresserar barnen. Därför läser hon en 
eller ett par gånger i veckan för barnen och då korta stunder. Om det beror på att barnen är 
ovana vid att lyssna på sagor eller om de är okoncentrerade är svårt att avgöra enligt denna 
informant. Den andra förskolläraren anser att barnen i hennes grupp lyssnar mycket uppmärk-
samt och hon läser en längre stund varje dag för dem.  
 
 
Kontakten mellan förskola och skola 
Utifrån ett pedagogiskt perspektiv är vetskapen om vad barnen gått igenom under sina år i 
förskolan synnerligen väsentlig. Det är därifrån som man kan börja bygga vidare på den kun-
skap barnen har med sig när man möter dem (Skolverket, 2010).  Både förskolechefer, grund-
skollärare, förskoleklasslärare och verksamhetschefen, tar upp att det sedan lång tid har fun-
nits språksatsningar på Glasbergsskolan och Lackarebäcksskolan. Man arbetar målmedvetet 
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med att barnen ska bli goda läsare. Trots att hela skolområden satsar på språkutvecklande 
aktiviteter för barn i förskola och skola tycks kontakten mellan förskola och skola vara svag. 
Av fyra intervjuade lärare i skolår tre var det en som kände till verksamheten väl och det be-
rodde på att hon tidigare arbetat på en litteraturprofilförskola. De övriga verkade ha en vag 
kännedom om verksamheten. Ett par uttalanden från lärare löd:   
… nu vet jag ju inte alls hur de jobbar på litteraturförskolorna … 
… det är ju ganska nytt med litteraturprofilförskolor … 
 
Flera informanter från förskoleverksamheten förklarade lärarnas bristfälliga kännedom om 
litteraturprofilverksamheten med att det inte funnits intresse. Det har varit ett arbetssätt som 
funnits i förskolan men som man inte tagit till sig i skolan. Arbetet inom litteraturprofilför-
skolorna har presenterats i olika sammanhang för rektorer men hur och om informationen har 
förts vidare vet man inte.  
 
Förskolecheferna talade i positiva ordalag om sina erfarenheter av samarbete med grundskol-
lärare i litteraturprofilverksamhetens början: 
 

Jag och NN, lärare i 1–3, hade ett projekt tillsammans 2005–2006 då vi arbe-
tade med Mirella Forsberg [känd för arbete med handdockor. min komm] i ett 
språkprojekt och vi valde ut ett antal elever från lågstadiet och förskoleklass-
en där vi såg att man behövde särskilt språkstöd. Så då jobbade vi i ett projekt 
med handdockor under några månaders tid som också var en del i den här 
språksatsningen. Det har alltid funnits på Lackarebäcksskolan en språksats-
ning, man har satsat på goda läsare. Man har lagt mycket tid på att barnen ska 
utveckla sin läsning … (Charlotte) 

 
På en direkt fråga om lärarna i skolan gav gensvar på arbetet inom litteraturprofilverksamhet-
en svarade den andra förskolechefen:  
 

Jag tycker det, jag tycker det. Sen är det ju jättesvårt att mäta men de tycker 
att de [barnen, min komm.] är jättelångt framme, sen är det svårt, alltså, man 
kan inte mäta hur var det innan /…/  
De är positiva och tycker att barnen fungerar bra när de kommer till skolan 
och har lätt för att ta till sig det de har tänkt (Christel) 

 
Vad gäller lärarnas kännedom om arbetet inom litteraturprofilverksamheten visade det sig att 
förskoleklassens och skolans lärare hade liten kännedom om förskolans arbetssätt trots att 
verksamheterna både bokstavligt och bildligt ligger nära varandra 

 
Vi har inte kommit så jättelångt i det, /.../ det har gått lite upp och ner. Man 
måste driva det, annars så går det tillbaka, just det sättet att jobba. (Christel) 

 
 
Barnens läsning i skolår 3 
Inom ramen för ett examensarbete inom lärarutbildningen vid Pedagogiska institutionen, 
Högskolan i Borås, ställdes frågor till lärare på Glasbergsskolan och Lackarebäcksskolan 
bland annat om elevernas läsförmåga och läsvanor. Av dessa intervjuer med lärare som har 
eller året innan hade haft elever i år 3 framgick att eleverna som gått i litteraturprofilförskolor 
var mer positivt inställda till böcker och läste mer än två jämförelsegrupper från liknande 
socioekonomiska upptagningsområden (Falk & Bengtsson Fröjd, 2013). Även av intervjuerna 
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med tio elever framgick att de läste mer än elever i två skolor med liknande socio-ekonomiskt 
upptagningsområde (Falk & Bengtsson Fröjd, 2013). Lärarna på Glasbergsskolan uttalade 
antaganden om att eleverna hade påverkats positivt av att ha gått på litteraturprofilsförskolor. 
De ansåg att skönlitteratur i undervisningen är viktigt eftersom det ger eleverna ett intresse 
för böcker och de utvecklar sitt ordförråd och sin fantasi (Rydell & Nydén, 2013), men med 
viss modifikation. 
 
 
Nationella prov 
I ett försök att mäta om litteraturprofilverksamheten har gett långtidseffekter och påverkat 
barnens läsförmåga och läsförståelse har resultaten på nationella proven i skolor som tar emot 
barn från dessa förskolor studerats. Resultaten nedan avser läsförmågan hos barn som var 3 år 
2005, då litteraturprofilverksamheten startade. 
 
De nationella proven som redovisas nedan genomförs under vårterminerna 2010, 2011 och 
2012. Tabellerna är hämtade ur ett examensarbete vid Institutionen för pedagogik, Högskolan 
i Borås (Rydell & Nydén, 2013). 
 
 
Redovisning på klassnivå  
I tabellerna nedan redovisas resultatet på de nationella proven i svenska i årskurs 3. Tabeller-
na visar andelen elever som nått kravnivån på Lackarebäcksskolan, Glasbergsskolan och 
riksgenomsnittet för 2010, 2011 och 2012. 
 
Tabell 1. Nationella prov årskurs 3 år 2010. 
Delprov Lackarebäcksskolan 

Andel elever som nått krav-
nivån i klassen 
Antal elever = 44 

Glasbergsskolan 
Andel elever som nått 
kravnivån i klassen 
Antal elever = 45 

Andel som nått kravnivån 
totalt i riket 

Läsning skönlitterär text 97,7% 97,8% 92,8% 
Läsning faktatext 100% 100% 92,2% 
Elevens högläsning 100% 95,6% 93,4% 
 
 
I jämförelse med riksgenomsnittet är det en högre procentandel elever på Lackarebäcksskolan 
och Glasbergsskolan som har klarat kravnivån i de tre delproven 2010. Alla elever i de båda 
klasserna nådde upp till kravnivån i Läsning faktatext. En elev i vardera klass på Lackare-
bäcksskolan och Glasbergsskolan nådde inte upp till kravnivån på Läsning skönlitterär text 
och på Glasbergsskolan var det två elever som inte nådde upp till kravnivån i Elevens högläs-
ning.  
 
Nedanstående tabell visar resultaten för de nationella proven i läsning 2011. Detta år är det en 
differens på 18 elever mellan Lackarebäcksskolan och Glasbergsskolan. 
 
Tabell 2. Nationella prov årskurs 3 år 2011. 
Delprov Lackarebäcksskolan 

Andel elever som nått krav-
nivån i klassen 
Antal elever = 54 

Glasbergsskolan 
Andel elever som nått 
kravnivån i klassen 
Antal elever = 36 

Andel som nått kravnivån 
totalt i riket 

Läsning skönlitterär text 98,1% 94,4% 93,9% 
Läsning faktatext 94,4% 97,2% 89,7% 
Elevens högläsning 98,1% 94,4% 91,9% 
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Även 2011 var det större andel elever på Lackarebäcksskolan och Glasbergsskolan som 
nådde kravnivån än i riksgenomsnittet på de tre deltesten. På Läsning skönlitterär text och 
Elevens högläsning var det en elev på Lackarebäcksskolan och två elever på Glasbergsskolan 
som inte nådde kravnivån. I Läsning faktatext hade tre av 54 elever på Lackarebäcksskolan 
och en av 36 elever på Glasbergsskolan inte uppnått kravnivån. 
 
Eleverna på Lackarebäcksskolan hade bättre resultat i delproven Läsning skönlitterär text och 
Elevens högläsning än Glasbergsskolan. Däremot hade eleverna på Glasbergsskolan bättre 
resultat på Läsning faktatext än eleverna på Lackarebäcksskolan.  
 
I tabell 3 redovisas resultaten för de nationella proven 2012. Observera att det är stor skillnad 
i antalet elever i Lackarebäcksskolan och Glasbergsskolan.  
 
 
Tabell 3. Nationella prov årskurs 3 år 2012. 
Delprov Lackarebäcksskolan 

Andel elever som nått krav-
nivån i klassen 
Antal elever = 473 

Glasbergsskolan 
Andel elever som nått 
kravnivån i klassen 
Antal elever = 14 

Andel som nått kravnivån 
totalt i riket 

Läsning skönlitterär text 100% 100% 95,3% 
Läsning faktatext 93,6% 92,9% 92,4% 
Elevens högläsning 93,6% 92,9% 93,4% 
Elevens textsamtal 95,7% 100% 96,5% 
 

Alla elever på båda skolorna nådde upp till kravnivån på Läsning skönlitterär text. Vad gäller 
Läsning faktatext och Elevens högläsning ligger klasserna ungefär som riksgenomsnittet. På 
båda proven var det tre elever på Lackarebäcksskolan och en elev av 14 på Glasbergsskolan 
som inte nådde kravnivån. Det var två av 47 elever på Lackarebäcksskolan som inte upp-
nådde kravnivån i Elevens textsamtal men alla elever på Glasbergsskolan nådde kravnivån. 
På tre av de fyra delproven presterade klasserna på Lackarebäcksskolan och Glasbergsskolan 
bättre än riksgenomsnittet. Här kan tilläggas att den skola som tar emot barnen som vistats i 
de sju familjedaghemmen också presterade bättre än riksgenomsnittet för klasserna. 
 
Redovisning på individnivå 
De två delproven Läsning skönlitterär text och Läsning faktatext innehåller flervalsfrågor och 
i båda proven är den maximala poängen 18. Kravnivån på Läsning skönlitterär text är 14 po-
äng och på Läsning faktatext är kravnivån 13 poäng. I delproven Elevens högläsning och Ele-
vens textsamtal testas elevens läsförståelse och flyt i läsning och läraren bedömer om eleven 
har nått kravnivån eller inte, på dessa prov ges inga poäng. 
 
I tabellerna nedan redovisas elevernas individuella resultat på de fyra delproven år 2012 från 
de tre klasserna på Lackarebäcksskolan och Glasbergsskolan. Varje delprov redovisas för sig. 
 
 
 
 
                                                             
3 Skolverkets statistik visar att 48 elever gjorde provet, men enligt lärarna hade 47 elever gjort provet. Den 48:e 
eleven var nyinflyttad till Sverige och började i klassen under tiden då det nationella provet genomfördes. Lärar-
na ansåg inte att det var lämpligt att eleven genomförde proven och eleven finns därför inte med i denna resultat-
redovisning. Detta medför att mitt resultat inte är detsamma som Skolverkets statistik. 
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Tabell 4. Läsning skönlitterär text 
Poäng Lackarebäcksskolan 3a 

Antal elever = 23 
Lackarebäcksskolan 3b 
Antal elever = 24 

Glasbergsskolan  
Antal elever = 14 

18 13 21 9 
17   6   1 3 
16   2   1  
15   1   
14   1   1 2 
 
 
Tabell 4 visar att alla eleverna i de tre klasserna nådde godkäntnivån. Tretton elever i Lacka-
rebäcksskolan 3a hade 18 poäng i Läsning skönlitterär text. Alla elever i 3a har uppnått krav-
nivån och drygt hälften av eleverna hade max poäng, 18. Drygt fyra femtedelar av eleverna 
hade nått 17 eller 18 poäng. Även i parallellklassen, Lackarebäcksskolan 3b, nådde nästan 
alla högsta möjliga poäng i detta delprov och endast två elever hade under 17 poäng. På 
Glasbergsskolan nådde nästan två tredjedelar av eleverna maxpoängen och drygt fyra femte-
delar hade 17 eller 18 poäng.  
 
 
Tabell 5. Läsning faktatext 
Poäng Lackarebäcksskolan 3a 

Antal elever = 23 
Lackarebäcksskolan 3b 
Antal elever = 24 

Glasbergsskolan 
Antal elever = 14 

18 15 14 7 
17   3   6 5 
16   1   3 1 
15    
14   1   
13   1   
12   1   
11   1   
10    
9    1 1 
 
 
Som framgår av tabell 5 har två tredjedelar av eleverna i Lackarebäcksskolan 3a uppnått 
maxpoängen i Läsning faktatext, två elever uppnådde inte kravnivån. I klass 3b nådde fler än 
hälften högsta poäng, en elev nådde inte kravnivån. På Glasbergsskolan fick hälften av ele-
verna maxpoäng och en elev nådde inte kravnivån. Av 61 elever nådde fyra femtedelar 17 
eller 18 poäng och fyra elever nådde inte kravnivån. 
 

Tabell 6. Elevens högläsning. 
 Lackarebäcksskolan 3a 

Antal elever = 23 
Lackarebäcksskolan 3b 
Antal elever = 24 

Glasbergsskolan 
Antal elever = 14 

Nått kravnivån 23 elever 21 elever 13 elever 
Ej nått kravnivån -   3 elever   1 elev 
 
 
Alla elever i Lackarebäcksskolan 3a klarade kravnivån i Elevens högläsning. I 3b nådde 21 av 
24 elever kravnivån och i Glasbergsskolan klarade 13 av 14 elever kravnivån. Totalt var det 
fyra elever av 61 som inte nådde kravnivån.  
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Tabell 7. Elevens textsamtal 
 Lackarebäcksskolan 3a Lackarebäcksskolan 3b Glasbergsskolan 
Nått kravnivån 23 elever 22 elever 14 elever 
Ej nått kravnivån -   2 elever - 
 
 
Tabellen 7 ovan visar att alla elever i Lackarebäcksskolan 3a och Glasbergsskolan har uppnått 
kravnivån i Elevens textsamtal. I Lackarebäcksskolan 3b fanns två elever som inte nådde 
kravnivån. Femtionio elever av 61 nådde kravnivån för provet Elevens textsamtal. 
 
Typvärdet, dvs. det poängantal som flest elever fått, är 18 poäng, dvs. maxpoäng, i samtliga 
tre klasser på de delprov där resultaten redovisas i poängtal, Läsning skönlitterär text och 
Läsning faktatext.  
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att på individnivå har eleverna på Lackarebäcksskolan 
och Glasbergsskolan resultat som ligger högre än riksgenomsnittet på samtliga fyra delprov. 
På Läsning av skönlitterär text och Läsning faktatext nådde 71 respektive 59 procent högsta 
möjliga poäng och på högläsning och textsamtal nådde 93 respektive 97 procent kravnivån. 
 
 
Sammanfattning av resultaten 
Det strukturerade samarbetet på lednings-, organisations- och professionsnivå mellan biblio-
teket och Barnomsorgs- och utbildningsförvaltningen har resulterat i nedanstående identifier-
bara förändringar i verksamhet, arbetsmotivation, attityder och skolelevers resultat på nation-
ella prov. Utan någon rangordning har resultaten sammanfattningsvis visat att … 
 

…litteraturprofilverksamheten har lett till att … 
– det finns en kontinuerlig och nära kontakt mellan å ena sidan förskola och familjedaghem 
och å andra sidan bibliotek 
– det har ökat samarbetet mellan de förskolor och familjedaghem som diplomerats för sin 
litteraturverksamhet 
– att arbetssättet i förskolan har påverkats på flera plan, arbetsmetoder har förändrats och pe-
dagogiska diskussioner och samtal är frekvent förekommande 
 
…att barnen … 
– tycker om litteratur och berättelser  
– vet hur man kan tänka och resonera om litteratur 
– har en vana vid att samtala kring berättelser och litteratur 
– har mycket stor tillgång till litteratur och berättelser  
– vet hur man använder sig av ett bibliotek 
– är mer förberedda för att ta ställning till vilken litteratur de vill låna  
– individuellt, i större utsträckning än vanligt, får låna böcker varje månad  
 
… att förskollärarna …. 
– läser med barnen och inte för dem 
– upplever en förändring och utveckling av samtalen och kunskapsutvecklingen i personal-
gruppen  
– har fått kompetensutveckling 
– har inspirerats att gå berättarkurser ledda av en bibliotekarie 
– har förändrat synen på hur man kan tänka och resonera om barnlitteratur  
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– har lärt sig att ’läsa’ bilder och samtala om dem 
– har en större nyfikenhet på litteratur jämfört med personal på förskolor som inte är littera-
turprofilförskolor 
– ofta bearbetar litteraturen på många olika sätt (drama, handdockor, bilder, digitalt, musik)  
– väljer litteratur utifrån information från många källor  
– lånade fler böcker och böcker av olika genrer 
– har ökat samarbetet sinsemellan 
 
… dagbarnvårdarna … 
– hade ökat sitt samarbete sinsemellan 
– lånade fler böcker och böcker av olika genrer 
– väljer litteratur utifrån information från många källor  
– har förändrat synen på hur man kan tänka och resonera om barnlitteratur  
– har en större nyfikenhet på nyutkommen litteratur jämfört med familjedaghem som inte är 
litteraturprofilerade 
– har fått kompetensutveckling 
– upplevde osäkerhet om arbetssättet inom litteraturprofilen och sin relation till biblioteka-
rien  
– upplevde att bibliotekarien ställde krav och ville styra deras arbetssätt 
 
… att bibliotekarierna …. 
– har fått en annan syn på förskolornas arbete med litteratur 
– har fått större insikt i hur förskolorna arbetar med och tänker om litteratur  
– har förändrat sitt arbetssätt och tillfört en annan struktur i verksamheten 
– har riktat in sig på att utbilda och inspirera förskolepersonalen att bli goda sagoberättare i 
stället för att tillhandahålla boklådor och erbjuda sagostunder 
– inspirerar föräldrar att läsa  
– har blivit utmanade i sina kunskaper om barnlitteratur  
– har fått bättre förutsättningar och fördjupad motivation att inspirera förskolorna, t ex. ge-
nom tid i tjänsten för att läsa böckerna  
 
… att skolelevers resultat på nationella prov … 
– i läsförmåga och läsförståelse på klassnivå i årskurs 3 är bättre än riksgenomsnittet 
– på individnivå är synnerligen goda 
 
… att kunskapen om litteraturprofilverksamheten i förskoleklass och grundskola … 
– är bristfällig trots stora ansträngningar från företrädare på alla nivåer inom förskolan för att 
informera om verksamheten. 
 

 
7   RESULTATDISKUSSION 
 
En del av syftet med utvärderingen har varit att ur olika perspektiv och med olika metoder 
undersöka vad samarbetet mellan dagbarnvårdare, förskola och bibliotek har inneburit för 
barn och personal. Har barnen fått ökad tillgång till litteratur och på vilket sätt har det i så fall 
påverkat personals och barns föreställningar om litteratur och läsning? 
 
 
 



 37 

Samarbetet mellan bibliotek och förskola och familjedaghem 
Ett genomgående intryck var att alla som arbetade med litteraturprofilverksamheten, oavsett 
om de arbetade på bibliotek eller inom barnomsorgen, talade mångordigt och med sprudlande 
entusiasm om sitt arbete och kontakten med bibliotek respektive förskola eller familjedag-
hem. Det gick inte att undgå den stolthet de kände över samarbetet och dess utveckling. 
 
Förskolorna och familjedaghemmen har haft en kontinuerlig och nära kontakt med biblio-
teket. Det har inte enbart inneburit att bibliotekarierna har ägnat särskild uppmärksamhet åt 
att erbjuda litteratur anpassad efter barnens behov (Bibliotekslagen, 1996:1596) utan även 
medfört ett kunskapsutbyte mellan personalen inom de två yrkesområdena, vilket ligger helt i 
linje med Litteraturutredningens strävan (SOU 2012:65).  
 
Bibliotekarierna kände väl till hur man arbetade på de olika förskoleavdelningarna och med 
förskollärarnas arbetssätt i bakhuvudet, läste de nyutkommen litteratur. Den otydlighet som 
funnits i andra samarbetsprojekt mellan bibliotek och förskola (Rydsjö, 2004; Sandin, 2011, 
Svensson, 2011) är det ingen bibliotekarie som ger uttryck för. Rollerna är tydliga och satta 
på pränt i de kriterier som man arbetar efter. Bibliotekarierna fick nya utmaningar och föränd-
rade sitt arbetssätt vilket även andra studier om samarbeten mellan bibliotek och förskola 
kunnat visa, om än i avsevärt lägre grad (Pramling & Williams, 2007; Svensson 2011). Hel-
hetsintrycket av samarbetet inom litteraturprofilverksamheten är att det råder en ömsesidighet 
i respekt för varandras kunskap och arbete. Det vinner alla parter mycket på, samtliga biblio-
tekarier och förskollärare uttrycker hur mycket roligare arbetet har blivit i och med det struk-
turerade samarbetet. Inte bara förskolepersonalen utan även bibliotekarierna har fått en annan 
syn på barnlitteraturen i förskoleverksamheten. Även Rydsjö och Elf (2007) tar upp att sam-
arbete mellan bibliotek och förskola kan mynna ut i synergieffekter i form av respekt för 
andra professioner och synliggörande av kompetenser. En bibliotekarie uttrycker sig på föl-
jande vis om förskollärares bokval i Rydsjös studie (2004): 

 
De har berättat vilka böcker som fungerat extra bra i vissa arbeten och det har 
inte alltid varit de böcker jag har trott. Man behöver ompröva och se med nya 
ögon (s. 70). 

 
Ett tydligt exempel på en liknande erfarenhet gav en bibliotekarie som förundrades över att 
man inom litteraturprofilverksamheten arbetade med Barbapapa men när hon såg hur arbetet 
gick till fick förståelse för böckernas popularitet bland förskolepersonalen. 

Det kunskapsutbyte som har skett mellan bibliotekarier och förskollärare och dagbarnvårdare 
har också lett till att barnen har blivit de stora vinnarna då de omges med litteratur som inspi-
rerar och utmanar dem. De vistas i en fysisk och social miljö som bidrar till att skapa kunskap 
på många olika sätt. Barnen väljer ofta boken under fria leken och det ser jag som ett tydligt 
tecken på att samarbetet har lyckats tillföra barnen ett intresse för litteratur. Biblioteket har 
fyllt sin pedagogiska roll väl och på så vis bidragit till barnens möjligheter att utvecklas 
språkligt och kunskapsmässigt (se även Alexandersson & Limberg, 2004).  
 
Sandin (2011) efterlyser projekt där deltagarna prövar sig fram och utvecklar egna arbetsme-
toder i samspel med barn. Inom litteraturprofilverksamheten pågår ett ständigt utvecklande av 
arbetsmetoder där bibliotekarier och förskolepersonal samtalar om hur de kan gå tillväga. 
Eftersom barnen är små gör sig de vuxna till tolk för deras önskemål och de bemödar sig att 
vara lyhörda för barnens önskemål. 
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Litteraturprofilverksamheten i relation till andra samarbetssatsningar 
Det finns flera likheter i konsekvenser av samarbetet mellan bibliotek och förskola inom litte-
raturprofilverksamheten och andra samarbetsprojekt (Pramling & Williams, 2007; Svensson, 
2011). En sådan likhet är att samarbetet har inneburit förändrade relationer mellan biblioteka-
rier och förskollärare. Dessutom har förskollärarna insett vikten av att prata om vad de läser 
och ser, de läser inte en bok utan att stanna upp och samtala om den. En tredje likhet med 
resultaten i Pramling och Williams (2007) studie är att man både arbetar med språket som 
system (ordförråd, symboler, begrepp) och språket som aktivitet (att kunna kommunicera och 
lyssna). Både Pramling och Williams (2007) och Svensson (2011) fann problem med att out-
bildade kolleger inte förstod projektet, dess mål och arbetsmetoder och det var brist på nyut-
kommen litteratur och att multimodaliteten inte var framträdande. Inga av dessa problem gick 
att finna inom litteraturprofilverksamheten. På litteraturprofilförskolorna tillhörde Ipads, mu-
sik, bild, drama, flanomaterial, cd-skivor vardagen och det fanns tillgång till mycket ny och 
aktuell barnlitteratur. 
 
 
Barnlitteraturen – tillgång och bokval  
Samarbetet har också medfört att barnen har mycket större tillgång till en mängd litteratur och 
att de besöker biblioteket varje månad. Barnen värdesätter litteratur och har strategier för att 
välja litteratur. De vet hur man använder sig av och förhåller sig på ett bibliotek. Bibliotekari-
erna märker att förskollärarna och dagbarnvårdarna är mer nyfikna på ny och annorlunda lit-
teratur än vad som är vanligt, vilket även tidigare studier har visat (Pramling & Williams, 
2007; Svensson, 2011) och de har förändrat synen på hur man kan tänka och resonera om 
barnlitteratur. Bibliotekarierna anser att förskolepersonalen generellt borde utmana barnen 
mer med sitt litteraturval och även låna fler böcker. Barnen får ofta låna en bok per barn, men 
de skulle kunna låna mycket mer. Information om barnböcker skaffar förskollärarna i första 
hand genom barnbibliotekarierna, men de går också till barnbokskatalogen, tidningar och 
tidskrifter och till olika sajter. Även Bok- och biblioteksmässan och bokklubbar nämns som 
en tillgång för information. I jämförelse med 60 andra förskollärare som tillfrågats om hur de 
skaffar information om barnlitteratur (Svensson, 2011) har förskollärarna på litteraturprofil-
förskolorna avsevärt många fler vägar att skaffa sig information. Ingen av de 60 förskollärar-
na som tidigare besvarat samma fråga gick till barnbokskatalogen, websajter eller Bok- och 
biblioteksmässan (a.a.). Den markanta skillnaden i medvetenhet om var man kan söka in-
formation om barnböcker ser jag som ett tecken på att det långvariga och målmedvetna sam-
arbetet mellan förskolor och bibliotek leder till önskat resultat.  
 
 

Positiva bieffekter av samarbetet        
Enligt flera förskollärare har litteraturprofilverksamheten medfört att det har uppstått fler pe-
dagogiska diskussioner i arbetslagen och att de har fått upp ögonen för kollegers kompeten-
ser. Dessutom har samarbetet mellan förskolor ökat. Exempelvis har förskollärarna på Svej-
serdalens förskola, som arbetat med litteratur sedan början av 1990-talet, gett andra förskolor 
i området många idéer om hur man kan arbeta. Det har lett till att arbetsmetoder har utveck-
lats och omprövats. Därtill har personal från Svejserdalen haft en mängd föreläsningar om sitt 
arbetssätt och därigenom informerat och stimulerat kolleger i landet om sitt arbete och hur 
man kan utveckla ett språkstimulerande och kreativt arbetssätt. Samarbetet mellan dagbarn-
vårdarna hade också förstärkts genom litteraturprofilverksamheten. 
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Problem i samband med samarbetet  
Den problematik i samarbetet som kunde skönjas rörde rollerna och relationerna mellan 
biblioteket och familjedaghemmen där en stark och engagerad bibliotekarie drev på dagbarn-
vårdarna och gav förslag på vad de skulle eller inte skulle göra med barnen. Detta ledde till 
att dagbarnvårdarna blev osäkra på sin roll och på kraven för att få ingå i litteraturprofilverk-
samheten. Denna osäkerhet och ojämna makabalans mellan yrkeskategorier förstärks förmod-
ligen av dagbarnvårdarnas lägre utbildning (det kan antas att flera inte har högskoleutbild-
ning) och att de arbetar mer individuellt än personalen i förskolor. Därför kan påpekanden i 
alla välmening från bibliotekets sida i längden bli ett hinder för att utveckla samarbetet. 
 
 
Förskolornas språkmiljö 
Arbetet inom litteraturprofilverksamheten präglas av en tydlig litteracitetspraktik. Barnen på 
förskolorna omges av en mycket rik text- och bildmiljö som innefattar att exempelvis alla 
avdelningar har Ipads som barnen använder. De besökta förskolorna karaktäriserades av krea-
tiva miljöer, det kunde vara hela rum som utgjorde en miljö, men det kunde även vara rum i 
rummet, exempelvis olika fönster i ett rum som utgjorde olika miljöer. Men det handlar också 
om att ge barnen många olika tillfällen till att leka, måla, rita, sjunga, dramatisera, lyssna, 
berätta. Detta kan knytas till Säljös resonemang om att rådande tankesätt i den sociala miljön 
styr utvecklandet och användandet av artefakter (Säljö, 2000). I detta fall innebär det sättet 
som förskollärarna använder sig av litteratur och hur de levandegör litteraturen genom hand-
dockor, sagopåsar, flanosagor, användning av Ipads, drama och uppbyggnad av miljöer. Ge-
nom dessa artefakter involverar förskollärarna barnen i sagorna och tar samtidigt upp värde-
grundsfrågor och olika kunskapsområden i enlighet med Läroplanen för förskolan (Skolver-
ket, 2010). Arbetssättet har lett till att omsorgen om barnen och deras utveckling och lärande 
utgör en helhet, helt enligt läroplanens intentioner (Skolverket, 2010).  
 
Förskollärarna i litteraturprofilförskolorna säger att de lyssnar betydligt mer på barnen i sam-
band med läsningen, de läser tillsammans med barnen och inte för dem. De har utvecklat sin 
förmåga att samtala om bilder och text vilket är det mest väsentliga vid läsning (Liberg, 2006; 
Lundberg, 2006; Wasik, 2012; Wells, 1986). Många av förskollärarna och bibliotekarierna 
framhåller att de arbetar med att inte bara läsa en bok eller en berättelse, utan också ge barnen 
tillfällen till att prata om hur de förstår innehållet. Barnen har en stor vana vid att samtala om 
och diskutera texter och bilder, de har bearbetat texter genom berättande, återberättande, bil-
der, drama, musik och digitala medier som Ipads m m. Barnen får bearbeta böckers innehåll 
tillsammans med kamrater och det stärker gruppsamhörigheten och ger upphov till diskuss-
ioner och lekar utifrån gemensamma litterära upplevelser (Neuman & Dwyer, 2009; Pantaleo, 
2007; Wasik, 2010). Förskollärarna i förskoleklassen talar inte i termer av att de läser med 
barnen, de läser för barnen. Skillnaden i uttryckssättet tolkar jag som att förskollärarna inom 
litteraturprofilverksamheten har en högre medvetenhet om betydelsen att involvera barnen i 
berättelsen. Forskningen visar att en av de viktigaste uppgifterna vuxna kan ha är att ge barn 
möjlighet att prata med varandra och med vuxna. I samband med läsning ska samtalen inte 
bara röra det som handlar om här och nu utan även framtid, drömmar och fantasier (Eriksen 
Hagtvet, 2004; Liberg, 2006).  
 
Förskollärarna ger därtill barnen tillfällen till att utvidga innehållet genom att använda sig av 
drama, musik och andra uttrycksformer. I intervjuerna tar de upp vikten av att använda många 
olika kommunikationsformer och multimodalitet. Forskningen visar att i ett samhälle där bil-
den tar allt större plats får också den semiotiska tolkningsförmågan en större betydelse. Kress 
(1997) har påvisat hur ett framgångsrikt lärande allt mer blivit beroende av dialoger och av 
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multimodalitet. Nya medier ställer stora krav på att kunna tolka bilder och tecken (Barton, 
2007; Kress, 2003; Wedin, 2006). Den omedvetenhet som Davidsson, Lundh och Limberg 
(2009) fann hos förskollärare och grundskollärare om att en kontext av ord, bilder och ikoner 
på datorn ställer andra krav på läsförmåga än att läsa en bok blir barnen på förskolorna förbe-
redda på då informationsteknik är ständigt närvarande. Barnen har fått träning i att bearbeta 
bilder och texter	  analogt och digitalt och det tillsammans med andra barn och med vuxna.	  
	  
	  
Bildade barn 
Förskollärarna har genom samarbetet med biblioteket utvecklat förmågan att läsa undertexter, 
de kan se hur illustratören har arbetat med bilder utifrån texten. Den förmågan som förskollä-
rarna har utvecklat ger dem möjlighet att stödja barnens litteracitetsutveckling i bredare be-
märkelse då de tillsammans med barnen talar om text och bild. Förskollärarnas medvetna 
resonemang om förhållningssättet vid läsning ger ett intryck av att de arbetar både för att 
stödja barnens språkutveckling och för att stödja gruppsammanhållningen. Läsning av skön-
litteratur bidrar dessutom till individens bildning. Gustavsson (2012) utgår ifrån ett bildnings-
perspektiv när han i ett debattinlägg skriver om meningen med skönlitteratur. Individen tolkar 
och förstår världen utifrån sina erfarenheter, vilket innebär att det lästa måste tala till indivi-
den och dess liv för att bli meningsfullt. Det är utifrån denna förförståelse som perspektiven 
vidgas. Det är när individen relaterar allmänmänskliga erfarenheter till sig själv som bildning 
kommer till stånd. ”Berättelser är människans centrala redskap för att göra världen och oss 
själva mer begriplig. /…/ Vi ser därmed oss själva och andra på ett vidgat sätt” (Gustavsson 
2012, s 26). Den omfattande litterära verksamhet som pågår på litteraturprofilförskolorna vill 
jag påstå gör barnen bildade. Om förskoleklassen och senare grundskolan tar över stafettpin-
nen och arbetar vidare på att stödja barnen, inte för att utbilda dem, men för att bilda dem, så 
kan barnen så småningom möta världen med vidare horisonter. 
 
 
Arbetet i förskoleklass och skola 
Ett andra syfte har varit att studera om arbetet på litteraturprofilförskolorna har påverkat arbe-
tet i förskoleklass och skola och därmed barnens läsutveckling. Medel till litteraturprofilverk-
samheten har avsatts för förskolebarn men inte för barn som går i förskoleklass eller grund-
skola. Därför är det inte någon självklarhet att personalen i förskoleklassen och grundskolan 
ska lägga vikt vid vad som sker i förskolan. Men utifrån ett pedagogiskt perspektiv är vet-
skapen om vad barnen gått igenom under sina år i förskolan synnerligen väsentlig. Det är 
därifrån som man kan börja bygga vidare på den kunskap barnen har med sig när man möter 
dem.  
 
På den lilla orten kände förskollärarna i förskoleklassen väl till hur de litteraturprofilerade 
familjedaghemmen arbetade. Däremot förefaller det vara låg kännedom om arbetet på littera-
turprofilförskolorna hos personalen i förskoleklassen och i skolan på den större orten där de 
litteraturprofilerade förskolorna ligger. Detta trots stora ansträngningar för att informera om 
verksamheten från företrädare på alla nivåer inom förskolan. Intervjuerna med samtliga före-
trädare från förskolorna visar på en bristfällig kontakt med förskollärarna i förskoleklasserna 
och att man inom litteraturprofilverksamheten upplever ett ointresserade för förskolans verk-
samhet, dvs. den verksamhet som de flesta barnen levt i under fyra–fem år innan de börjar i 
förskoleklass. Lärarna i förskoleklass och grundskola frågar inte efter hur man arbetar i för-
skolan eller efter barnens tidigare erfarenheter. Intresset ligger i stället på att samtala om bar-
nen. Informationen mellan förskola och förskoleklass, på våren det år barnen fyller sex år, 
förefaller ske på förskoleklassens villkor, dvs. lärarna i förskoleklassen avgör vad de vill veta 
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och villkoren för hur och när informationen ska överlämnas. För att det ska bli kontinuitet i 
verksamheten behövs ett samarbete på lika villkor där de som möter barnen under deras första 
skolår är lyhörda för vad barnen varit med om i förskolan. Det krävs ett ömsesidigt intresse 
och engagemang för vad barnen har varit med om och vad de kommer att mötas av. En före-
trädare för litteraturprofilverksamheten säger: 
 

Jag tror att det alltid har varit vårt dilemma i förskolan. Vi har jobbat mycket 
med och vi jobbar fortfarande mycket men det är svårt för oss att nå fram till 
lärarna. I förskolan jobbar man mycket för att de här och de här erfarenheter-
na behöver barnen för sitt framtida lärande. Man är så medveten om att ge 
barnen, alltså de här tidiga satsningarna för att ge barnen de här erfarenheter-
na som de ska bära med sig för att skapa goda lärandesituationer i framtiden. 
Det är alltid mycket svårare för oss att förmedla det uppåt. Det är ett dilemma 
för oss i förskolan. 
/…/    
Att kunna processa, matematikprocesser, språkprocesser och vi har väldigt 
många gånger försökt nå fram i forum till lärarna kring detta. Titta på barns 
tidiga erfarenheter, vad är det de varit med om i förskolan. Ta vara på den ty-
pen av undervisning som vi har i förskolan. Undervisning på förskolans vis, 
upptäckande, utforskande.  

 
Det är oerhört betydelsefullt att förskollärarna i förskoleklassen känner till vad barnen varit 
med om så att de kan ta vid och utmana barnen på deras nivå och utifrån deras erfarenheter. 
Ett tecken på att ledningen har uppmärksammat denna brist är att man inför hösten 2013 pla-
nerar att ha gemensamma studiedagar för förskola, förskoleklass och skola.  
 
Troligen spelar det stor roll för kontakten mellan verksamheter om man arbetar på en stor 
eller liten ort. På den lilla orten syns exempelvis familjedaghemmens utställning på biblio-
teket tydligt och kanske blir det mer omtalat. Därför blir medvetenheten om litteraturprofil-
verksamheten större hos förskollärarna i förskoleklassen på en mindre ort.  
 
 
Nationella prov 
Eleverna i skolår tre som går i de två skolor som tar emot flest barn från litteraturprofilförsko-
lorna presterar bättre än riksgenomsnittet vad gäller läsförmåga och läsförståelse. Resultaten 
på individnivå är mycket goda, nästan alla elever når högsta möjliga poäng på nationella pro-
ven och resultaten blir allt bättre enligt verksamhetsledaren. Om detta beror på arbetet i litte-
raturprofilförskolorna eller om barnen ändå skulle uppnått höga resultat går inte att fastställa. 
 
 
Krav för en framgångsrik läsinlärning 
För att lära sig läsa krävs olika språkliga förmågor som fonologisk och morfologisk medve-
tenhet, ordförråd, korttidsminne, bokstavskunskap, förmåga att berätta, återberätta och att 
snabbt hitta orden. Fonologisk och morfologisk medvetenhet kan tränas upp hos barn med 
hjälp av språklekar, rim och ramsor. Att få leka med språket med hjälp av exempelvis rim och 
ramsor och få utforska dessa är väsentligt inför läs- och skrivinlärningen. Språklekar och ut-
forskande av språket kan pågå när som helst (Svensson, 2005). Det är ett effektivt sätt att göra 
barnen medvetna om språkljuden, orddelar och ord (Bradley & Bryant, 1983; Goswami, 
2001; Lacerda, 2008; Leach, Scarborough & Rescorla, 2003; Lundberg, Frost, Petersen, 
1988; Svensson, 1993). En del barn har större problem och behöver extra stöd för att kunna 
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urskilja språkljuden och dessa barn har stor nytta av om man i förskolan och i förskoleklassen 
har haft många roliga stunder då man rimmat, ramsat och haft skojigt med språklekar av olika 
slag. (Om man inte har haft roligt under dessa övningar kanske man borde gjort något annat.) 
Barnens fonologiska medvetenhet är inte mätt och det kan ses som en svaghet. Kanske har 
barnen högre språklig medvetenhet jämfört med andra barn i Sverige när de börjar skolan, 
kanske har de det inte. Men att döma av hur bra det går för barnen på de nationella proven i 
skolår 3 och uttalanden från grundskollärare är barnen mycket väl förberedda när de börjar 
skolan (Rydell & Nydén 2013; Falk & Bengtsson Fröjd, 2013).  
 
Den fonologiska och morfologiska medvetenheten är inte de enda faktorerna som påverkar 
läs- och skrivinlärningen, men de är lätta att mäta. Viktigare är förmodligen att barnen har ett 
stort ordförråd vid skolstarten. För en lyckad läsinlärning krävs ett ordförråd på 7000–10 000 
ord på inlärningsspråket. Barn med ett stort ordförråd blir inte överhopade med en mängd nya 
ord utan hör ett och annat nytt ord då och då och införlivar det snabbt till sitt ordförråd. Ett 
oslagbart sätt att skaffa sig ett stort ordförråd är att få mycket böcker lästa för sig och att få 
samtala om text och bild (se även Hoff, 2010).  
 
Andra förmågor och kompetenser som påverkar framgång i läs- och skrivinlärningen är att 
kunna berätta, återberätta samt att snabbt hitta orden. Ett stort ordförråd stödjer alla dessa tre 
förmågor. Dessa förmågor kan övas upp genom att barnen får mycket böcker lästa för sig i 
förskoleåldern och att man pratar om och diskuterar det lästa. Berättandet och återberättandet 
är ett stöd vid läsinlärningen på så vis att barnet har en förförståelse för hur texter byggs upp 
och därmed har förväntningar på vad som ska komma. Barnet vet att alla texter har en inled-
ning där förutsättningarna ges och huvudkaraktären presenteras. Därefter följer en händelse 
och på det ett slut, en upplösning eller förklaring.  
 
Det arbete som pågår inom litteraturprofilverksamheten stödjer flertalet av de förmågor som 
krävs för en lyckad läs- och skrivinlärning. Men det går inte att bevisa att arbetssättet har lett 
till elevernas goda resultat på nationella proven i skolår 3. Det går inte heller att påstå att ele-
verna hade klarat sig lika bra utan litteraturprofilverksamheten. Med stöd i tidigare forskning 
som har påvisat betydelsen av mycket språklig stimulans i förskoleåldrarna vågar jag ändå 
påstå att arbetet inom litteraturprofilverksamheten har haft en stor betydelse för barnens 
språkliga utveckling och goda resultat i skolan.  
 
 
Kreativitetens betydelse för inlärning och problemlösning 
Förutom att barnen i tidig ålder fått möjligheten att utveckla ordförrådet och berättarförmågan 
har de också fått tillbringa mycket tid i en synnerligen kreativ miljö. I en miljö där fantasin 
flödar har de fått möta många olika estetiska uttryckssätt att gestalta känslor, händelser och 
företeelser. Pramling och Pramling Samuelsson (2010) påvisar utifrån sina studier hur språk-
lig lek och kreativitet bidrar till nya perspektiv och ny förståelse. Inom litteraturverksamheten 
gör inte bara bild, drama, musik, egentillverkade handdockor och mycket annat material livet 
trevligare för stunden, konsten är inte bara något att njuta och roas av och med. Frida på 
Glasbergets förskola sammanfattar det: 

 
Fantasi, jag tror böcker kan hjälpa till att fantisera fritt, komma in i olika 
världar, hjälp till att lösa problem ...  

 
Estetiska ämnen tillför kreativitet till verksamheten och kreativitet är viktigt i flertalet av da-
gens arbeten. Det gäller att kunna se saker från olika håll, att lösa problem (Langer, 2005). De 
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estetiska ämnena har visat sig vara en stor tillgång för elevers framgång i teoretiska studier. I 
en intervju i New York Times (Friedman, 2013) säger Tony Wagner, vid Harvard university, 
”… the goal of education today should not be to make every child ”college ready” but ”inno-
vation ready” – ready to add value to whatever they do.” I begreppet innovation ready ligger 
bland annat god kommunikationsförmåga, kritiskt tänkande och att man vet vad man kan göra 
med sin kunskap. Det går inte att undervisa någon i hur den ska tänka, vilka frågor den ska 
ställa och om hur man tar initiativ. Men en målmedveten undervisning som stimulerar elever-
na till att i lekfulla former lösa problem kan leda till att de utvecklar sitt kritiska tänkande och 
sin kommunikationsförmåga. Wagner framhåller Finland som positivt exempel på att lära 
eleverna detta, undervisningen fokuserar mer på att eleverna lär sig begrepp och är kreativa 
än att de lär sig fakta (Friedman, 2013). 
 
Bamford har i en UNESCO-rapport (2005) granskat hur skolorna i 170 länder arbetar med de 
estetiska ämnena. Det visade sig att de länder som lade störst fokus på kreativitet och este-
tiska ämnen (Finland, Kanada och Sydkorea) också var de som låg i topp på olika internat-
ionella studier, t ex PISA. Enligt Bamford stärker god undervisning i estetiska ämnen elever-
nas kritiska tänkande och de presterar bättre i läsning och skrivning. Att eleverna lyckas väl 
med teoretiska studier när de estetiska ämnena får större utrymme förklaras av att de estetiska 
ämnena ofta bygger på samarbete med klasskamrater vilket leder till större gemenskap i klas-
sen. Elever som trivs får bättre självförtroende och det ger studieframgång (Bamford, 2005). 
Ihrskog (2006) beskriver hur elever som inte hade goda kamratrelationer presterade sämre än 
sin förmåga eftersom de inte kunde fokusera på studierna.  
 
Litteraturutredningen (SOU 2012:65) föreslår utbildning av läsombud i förskolan, vilket 
skulle innebära en litteraturansvarig förskollärare på varje förskola som tillsammans med bib-
liotekarier arbetar för att utveckla verksamheten, med utgångspunkt i språkliga och bokliga 
aktiviteter. Inom litteraturprofilsverksamheten i Mölndal är detta sedan närmare ett decen-
nium genomfört. Varje litteraturprofilförskola har en litteraturansvarig förskollärare som har 
ett nära samarbete med en bibliotekarie på folkbiblioteket. Barnen har dessutom fått med sig 
en sagoskatt, ett litterärt kulturarv som de bär med sig hela livet och vars innehåll de kan fort-
sätta upptäcka, ur andra perspektiv, när de blivit äldre.  
 
Widerberg (2006), som arbetat med barnkultur under lång tid och sett mängder av bokprojekt, 
konstaterar att personalen inte vet vad de ska göra när projekten upphört att vara projekt. 
Denna vilsenhet råder inte inom litteraturprofilverksamheten, eftersom den blev en ordinarie 
verksamhet. Inom litteraturprofilverksamheten vet både bibliotekarier och förskolepersonal 
hur de ska arbeta och de har gemensamma mål med verksamheten. 
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Bilaga 1. 
 
 

FÖRSKOLA MED LITTERATURPROFIL 
• Kriterier för en förskola med litteraturprofil finns fastställda av förvaltningschef BoU och är godkända 

av bibliotekschef. 
• Förskolor som uppfyller kriterierna får en diplomering som bekräftar profilen. Det sker genom att en av 

förvaltningschefen utsedd person/grupp går igenom att kriterierna är uppfyllda/har förutsättningar att 
uppfyllas.  

• Förskolorna anger i sin verksamhetsplan mål, process, förutsättningar och dokumentation som knyter 
an till profilen (september) och följer i verksamhetsberättelsen upp resultatet (augusti). 

• Vartannat år görs en revision som underlag för fortsatt diplomering 
 
Kriterier 
En förskola med litteraturprofil använder bokens möjligheter i det dag-
liga arbetet, ger barnen positiva upplevelser av böcker och läsning och 
samverkar aktivt med biblioteket 
 
 
PERSONALEN 
Pedagogerna väljer böcker och läsmetoder på ett medvetet sätt och organiserar 
positiva lässtunder på förskolan varje dag 
I förskolans kompetensplan ingår varje år fortbildning kring läsfrämjande åt-
gärder och språkutveckling 
Folkbibliotekets barnbibliotekarie presenterar nya böcker varje år 
Vid nyrekrytering framgår tydligt förskolans profil och krav som ställs på 
sökanden 
Nyanställda får en grundlig genomgång av arbetssätt och metoder 
Pedagogerna sprider kunskaper och stimulerar andra förskolor i kommunen till 
ett medvetet arbetssätt kring böcker och läsning 
 
FÖRSKOLAN 
Förskolan har ett bra grundbestånd av böcker som kontinuerligt förnyas. Böck-
er finns synliga och tillgängliga för barnen. Barnbibliotekarien vägleder vid 
inköpen. 
Böcker och/eller sagor används alltid i temaarbetet 
Förskolan har ett nära samarbete med folkbiblioteket och alla barn besöker 
bokbuss alternativt bibliotek minst två gånger per år 
Verksamheten organiseras så att tid finns att planera, genomföra och utvärdera 
profilen 
 
FÖRÄLDRAR 
Nya föräldrar informeras i samband med placeringen och under inskolningen 
om profilen 
Föräldrar får varje år kunskaper om läsningens betydelse för barn vid någon 
sammankomst på förskolan 
Böcker att ta hem för läsning finns på förskolan exempelvis genom bokpåsar 

2005-07-06 
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Bilaga 2. 
 

 

FAMILJEDAGHEM  MED LITTERATURPROFIL 
I familjedaghem vistas barnen i dagbarnvårdarens eget hem. Dagbarnvårdarna inom ett område bildar en dag-
barnvårdargrupp som samarbetar. En gång i veckan arbetar de tillsammans i en gemensam lokal. Litteraturprofi-
len omfattar både arbetet i det enskilda familjedaghemmet och det gemensamma arbetet i dagbarnvårdargrupp-
en. 

Ø Kriterier för familjedaghem med litteraturprofil finns fastställda av förvaltningschef BoU och är god-
kända av bibliotekschef. 

Ø Dagbarnvårdargrupp som uppfyller kriterierna får en diplomering som bekräftar profilen. Det sker ge-
nom att en av förvaltningschefen utsedd person/grupp går igenom att kriterierna är uppfyllda/har förut-
sättningar att uppfyllas. 

Ø Dagbarnvårdargruppen sätter mål och planerar sitt arbete kring litteraturprofilen i verksamhetsplan och 
följer upp och utvärderar resultatet i verksamhetsberättelsen. 

Ø Vartannat år gör den person/grupp som förvaltningschefen utsett en revision som underlag för fortsatt 
diplomering. 

Kriterier	  
Familjedaghem med litteraturprofil använder bokens möjligheter i det 
dagliga arbetet, ger barnen positiva upplevelser av böcker och läsning och 
samverkar aktivt med biblioteket 

 
 

• Varje dag läser vi för alla våra barn. Vi organiserar lässtun-
den så att det blir en positiv upplevelse för varje barn. 

• Boken är utgångspunkt i all pedagogisk verksamhet. Vi arbetar tematiskt utifrån böcker. 
• I alla hem och i den gemensamma lokalen finns tillgång till böcker för att varje barn själv ska 

kunna välja. Böckerna består av ett eget grundbestånd och böcker som lånas regelbundet från 
biblioteket. 

• Varje år avsätter enheten en summa för inköp av litteratur till varje hem eller till den gemen-
samma lokalen.  

• Varje barn besöker biblioteket minst en gång per termin tillsammans med sin dagbarnvårdare. 
• Barnbibliotekarien och dagbarnvårdarna samarbetar kring litteraturfrågor. Barnbibliotekarien 

medverkar exempelvis på temaplaneringar, arbetsplatsträffar och föräldramöten 
• Barnbibliotekarien presenterar nya böcker för dagbarnvårdarna varje år.  
• Varje år används en studiedag för fortbildning för att stärka litteraturprofilen. Det avsätts tid 

för planering och utvärdering 
• Föräldrar får information om litteraturprofilen och inspireras till läsning exempelvis genom 

bokpåsar att låna med hem. 
     2009-06-08 
 
 
 
 
 
 


