
KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP 
AKADEMIN FÖR BIBLIOTEK, INFORMATION, PEDAGOGIK OCH IT 

2015:56 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leta, leka, lära 
Förskoleklassbarns praktiker i skolbiblioteket 

 

 

 

 

 

ULRIKA WINTERFELDT 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Ulrika Winterfeldt 

Mångfaldigande och spridande av innehållet i denna uppsats  
– helt eller delvis – är förbjudet utan medgivande.



 

 

Svensk titel:  Leta, leka, lära: Förskoleklassbarns praktiker i skolbiblioteket 

Engelsk titel: Search, play, learn: Preschool children´s practices in the 

school library 

Författare: Ulrika Winterfeldt 

Färdigställt: 2016   

 

Abstract:  

The purpose of this study was to learn more about children's library practices by 

studying preschool children during their regular school library visits. According to 

Cooper (2002) young children may experience problems finding books in a traditionally 

organized library. Focus was on how the children interacted with the library space, 

media, other children and adults. The theoretical framework was inspired by 

Vygotskij´s ideas on how children learn and Corsaro´s (2003) ideas on children´s social 

life. Björneborn´s (2008) model of information practices in libraries was used in the 

analysis. The empirical material consists of field notes from six participant 

observations, conducted between September and November 2015. The study shows that 

the children searched the library for books mostly in spontaneous ways, with 

explorative strategies. They also devoted most of their time to social activities 

connected to books, like playing and reading. These activities seemed to be important to 

them, both in communicative activities and for developing their ability to choose books. 

Some children interacted less with others, sometimes because they were excluded by 

other children. The adult´s approaches seemed to be important for the children's 

practices, both for helping with strategies for finding books, but also for choosing 

books. The adults decided which books the children were allowed to borrow and the 

children seemed to accept this. 

 

Nyckelord: skolbibliotek, förskoleklass, skolbibliotekspraktiker, biblioteksrum, 

urvalsstrategier, interaktiva rum, samspel, modellering 
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1 Inledning   

1.1 Bakgrund och problemformulering 

En sexårig pojke drog fram en bok ur en av skolbibliotekets hyllor, bläddrade i den en 

stund, vände sig till mig och sa "Jag kan inte läsa". Detta var det allra första som hände 

under mitt första observationstillfälle och får illustrera det jag vill belysa med före-

liggande uppsats. 
 

I samband med mina studier till bibliotekarie började jag fundera över de yngsta 

barnens situation i biblioteket på skolan där jag arbetar. Jag såg mig om i skolans 

bibliotek, konstaterade att man mest såg bokryggar, och undrade hur det skulle vara att 

komma dit som sexåring och inte kunna läsa. En försteklassare lär ha sagt att det 

svåraste med att lära sig läsa var att välja böcker (Reutzel & Gali, 1998).  

 

Flera av de vuxna som var med barnen i biblioteket under studien uttryckte att det är 

vanligt att förskoleklassbarnen väljer tjocka böcker i skolbiblioteket. Kanske kan det 

tolkas som att barnen vill vara delaktiga i skolans kultur och se sig som läsare. När 

barnen börjar bläddra i böckerna upptäckter de flesta dock att de inte kan läsa dem. De 

kan oftast inte ta reda på vad böckerna handlar om genom att läsa boktitlar eller på 

böckernas baksidor. Dessutom har bl.a. Cooper (2002) skrivit att yngre barn enligt 

utvecklingspsykologiska teorier kan ha svårt att förstå klassificering och att de därför 

får problem att hitta i traditionellt organiserade bibliotek. Barnen förväntas hitta böcker 

att låna i skolbiblioteket och har därmed en uppgift. Min tanke före studien var att 

bilderböcker kanske inte är så svåra att hitta med hjälp av framsidorna, men om barnen 

vill ha kapitelböcker som föräldrarna kan läsa för dem, då verkar sökandet vara en svår 

uppgift. 

 

En viktig anledning till att jag intresserade mig för detta ämne är situationen kring 

svenska barns förmåga att förstå texter. Enligt Skolverkets lägesbedömning (2015a) 

bekräftar PISA-studien från 2012 att kunskapsresultaten i läsförståelse fortsätter att 

sjunka. Som lärare arbetar jag med att hjälpa barnen att utveckla läsförståelse, och jag 

har börjat upptäcka skolbibliotekets potential i sammanhanget. Skolverket            

                                                                                            

                                       . Skolinspektionen (2011) anser att det är 

viktigt att eleverna hittar i sina skolbibliotek och skriver att syftet med biblioteket är ”att 

          j                                          ” ( . 7). Många skolbibliotek är 

dock obemannade (Kungliga Biblioteket, 2015). Utbildningsdepartementet (2015) 

skriver att skolbibliotekens roll bör stärkas för att öka elevernas läslust och läsförmåga, 

och har i budgetpropositionen för 2016 avsatt medel för detta. I och med en sådan 

satsning torde många små skolbibliotek, där lärare tidigare skött verksamheten med 

tidsmässigt små resurser, kunna blomma upp. Dolatkhah (2013) skriver att forskning 

                                                                                      . 

Skulle satsningen bli verklighet kan lärare och bibliotekarier i högre grad komma att 

samverka kring barnens besök i skolbiblioteket.  
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Jag har varit lärare länge och sett skolbibliotek ur lärarens perspektiv men håller på att 

skaffa mig bibliotekariens. En djupare förståelse för vikten av bra lånestunder håller på 

att ta form hos mig, men många frågor har väckts kring vad de yngre barnen behöver för 

att biblioteket ska fungera väl för dem. Hur ska medierna organiseras för att underlätta 

för barnen? Hur kan barnen lära sig hur biblioteket fungerar? Hur kan de utveckla 

strategier för att söka medier? Hur kan vuxna hjälpa barn med detta? Hur kan låne-

stunderna organiseras? Ska det vara tyst, eller ska barnen få prata med varandra? Hur 

lång tid behöver barnen för att välja? Vad är de vuxnas viktigaste uppgifter?  

 

Vikten av forskning kring barns informationspraktiker har betonats av Gärdén (2013) 

som               å  ”             -                                                     

                                                          å                              

                                                             vilken betydelse samspel 

har för elevers lärande av information                              ” (s. 42). Före-

liggande uppsats behandlar dessa teman; hur barn söker medier samt samspelets 

betydelse för detta sökande, dock i en specifik kontext där förskoleklassbarn söker 

böcker. 

 

1.2 Syfte, forskningsfrågor och avgränsning 

Barn i förskoleklass befinner sig i en speciell situation när de kommer till skol-

biblioteket, bland annat på grund av att de flesta inte kan läsa, vilket kan innebära 

svårigheter när de ska orientera sig bland medierna. Syftet med studien var således att 

öka kunskapen dels om vilka strategier barn i en förskoleklass har då de söker efter 

böcker att låna i skolbiblioteket, dels om vilka faktorer som hindrar och underlättar 

deras praktiker. Beträffande faktorer som underlättar barnens praktiker ville jag se om, 

och i så fall hur, vuxna och andra barn hjälpte barnen att lära sig nya strategier. På så 

sätt ville jag fördjupa förståelsen för hur lånestunder kan utformas på ett bra sätt för 

yngre barn samt för hur barnen kan få hjälp att utveckla strategier och på så sätt bli mer 

självständiga i sin biblioteksanvändning.  

 

Huvudfrågan som ställdes lyder: 

Hur använder förskoleklassbarnen skolbiblioteket under lånestunderna?  

 

Nedanstående delfrågor användes för att besvara huvudfrågan:  

 

a) Hur interagerar barnen med den fysiska miljön i skolbiblioteket?  

b) Hur interagerar barnen med andra barn i skolbiblioteket? 

c) Hur interagerar barnen med vuxna i skolbiblioteket?  

d) Vilka faktorer tycks hindra och underlätta barnens sökande efter medier? 

 

Uppsatsen har avgränsats till att handla om förskoleklassbarn som söker böcker i 

skolbibliotek. Barnen i studien hade ingen speciell uppgift utan sökte böcker efter eget 

intresse. Hur barn söker i kataloger ligger utanför uppsatsens ämne. Studien omfattar 

tiden september till november 2015. 
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2 Tidigare forskning 

 
Här följer en redovisning av studier vars ämnen behandlar denna uppsats tre första 

delfrågor, d.v.s. hur barn interagerar med den fysiska miljön, med andra barn samt med 

vuxna i skolbiblioteket. Den fjärde delfrågan, som rör faktorer som hindrar och 

underlättar barns praktiker i skolbiblioteket, behandlas i analys och diskussion. Centrala 

begrepp förklaras efterhand som de uppträder. 

 

2.1 Barns interagerande med den fysiska miljön i bibliotek 

I detta avsnitt redogör jag för studier som handlar om hur barn förhåller sig till det 

fysiska biblioteket. 

 

 j          (    )                                                er  å         

bibliotek. Han ville ta reda på vilka typer av informationsbeteende användarna hade för 

att finna material i offentliga bibliotek och fann att deltagarnas handlingar kunde delas 

upp i vad han kallar konvergent (målinriktat) och divergent (explorativt) informations-

beteende. Han använde sig av observationer och kvalitativa intervjuer. En iakttagelse i 

studien var att användare gärna utbytte information med varandra, genom att exempel-

vis leta bland återlämnade medier eller rekommendera böcker, vilket Björneborn menar 

att biblioteken borde ta vara på. Jag har använt mig av Björneborns begrepp i analysen 

av förskoleklassbarnens praktiker i förhållande till rummet och medierna. Här bör 

poängteras att Björneborn använder begreppet informationsbeteenden, vilket jag inte 

använt för att beskriva förskoleklassbarnens agerande. Dels kan man ifrågasätta om 

barnen sökte information då de letade böcker, dels utgick jag från ett sociokulturellt 

perspektiv, varvid jag ansåg att begreppet praktiker var mer lämpligt. 

 

Nordh (2013) använder begreppet praktiker i sin uppsats och har funnit en definition av 

begreppet                                                                   å            

                                          " (s. 4). Nordh undersökte med hjälp av 

deltagande observation vilka strategier elever i fjärde klass använde för att leta bänk-

böcker. Hon utgick   å   j          (2008) modell och fann att barnens bokval 

präglades av spontanitet, igenkänning och exponering, vilket enligt modellen var tecken 

på ett så kallat divergent sätt att söka böcker. Elf och Petr   (2004) använde i sin studie 

deltagande observation och intervjuer för att undersöka förskolebarns praktiker då de 

sökte efter bilderböcker. Även de konstaterade att barnens boksökning präglades av 

spontanitet. De fann också att barnen använde böckerna på olika sätt, exempelvis till 

lek. Detta kan kopplas till det vidgade textbegreppet (Skolverket, 2015b) som används i 

en utbildningskontext och innebär att kommunikation kan ske med andra medel än tal 

och skrift. Skolverket skriver att barn tolkar och förstår bildmaterial långt innan de kan 

använda typografisk text och lyfter fram betydelsen av bilder och serier för barn.  

 

Reutzel & Gali (1998) har gjort en studie om hur barn i olika åldrar, de yngsta i samma 

ålder som förskoleklassbarnen i denna uppsats, väljer böcker i skolbibliotek. De 

använde deltagande observation och fann att mönster, strategier och rutiner var relativt 

stabila för de enskilda individerna och att de flesta barn sökte på ungefär samma sätt. 

Äldre barn hade utvecklat mer sofistikerade strategier. Yttre begränsningar som 
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påverkade bokvalen var tid, samt hur många böcker barnen fick låna. Författarna fann 

också att barnen nästan inte valde några böcker som stod ovanför ögonhöjd. Reutzel och 

Gali skriver att barn ofta förväntas göra bokval i skolan trots att de inte fått träning i 

detta och författarna menar att det är en tragedi att vuxna inte delar med sig av sina 

strategier. 

 

Cooper (2002) har studerat hur barn som lär sig läsa förhåller sig till en miljö som 

domineras av typografisk text. Hon använde sig av strukturerade observationer i 

kombination med fokusgruppdiskussioner och undersökte vilka informations-

sökningsstrategier barnen använde i skolbiblioteket. Barnen hade som uppgift att söka 

upp medier om ett på förhand givet ämne. Cooper kom fram till att barnen föredrog 

browsing framför systematisk sökning, samt visuell information framför textuell. 

Cooper beskriver browsing som att söka genom att flytta fokus från plats till plats, 

snarare än att läsa in varje del av informationen. Hon antog att barnen använde sig av 

browsing då de saknade strategier för att söka systematiskt. Hon skriver att barn upp i 

lågstadieåldern enligt utvecklingspsykologiska teorier kan ha svårt att förstå hur 

bibliotek är organiserade då de inte är mogna att förstå exempelvis klassificering. 

 

        (    )                                                                 

klassifikation på alternativa sätt utifrån barns behov och sätt att söka. En viktig del av 

förändringarna innebar omställning till biblioteksmiljöer som underlättade browsing. 

Biblioteken provade exempelvis att arrangera medier efter genrer, skylta med bilder, 

använda nya ämnesord och märka bokryggar på nya sätt. I anknytning till vad Cooper 

(2002) skriver om barns svårigheter att förstå klassificering menar Bäckius att enligt 

Piaget kan även yngre barn lära sig förstå indelning i kategorier med hjälp av symboler. 

Ett syfte med bibliotekens förändringar var att barnen skulle kunna använda biblioteket 

mer självständigt och därigenom känna tillfredsställelse. Hultgren, Johansson och Bjur 

(2015) har sammanställt aktuell läsforskning och skriver om vikten av ett genomtänkt 

urval av medier och att dessa arrangeras så att de väcker nyfikenhet och drar till sig 

uppmärksamhet. De menar att eleverna bör ha möjlighet att låna medierna omedelbart 

för att intresset inte ska svalna. Hultgren et al. tar också upp problemet med att delar av 

biblioteket kan tyckas vara riktade till vissa grupper, exempelvis små barn eller ett visst 

kön, och därför kan avskräcka användare. Carlsson och Johansson (2011) skriver att det 

inom biblioteksvärlden har diskuterats huruvida biblioteken ska anpassas efter barns 

behov eller om barnen ska skolas in i traditionella bibliotekssystem för att behärska dem 

när de blir äldre.  

 

En aspekt att ta hänsyn till när biblioteken anpassas för barn är barns kroppslighet. 

Bjørgen (2012) skriver att kroppslighet innebär människors sätt att vara på i världen och 

att barns kroppslighet har betydelse för deras kunskapsbyggande, relationer och 

kommunikation. Johansson och Hultgren (2015) betonar rummets betydelse för barns 

möjligheter att röra sig och sk     : ”I kulturaktiviteter för barn skapar kvalificerade 

medarbetare förutsättningar för lek och lärande till exempel genom att inreda ett 

möjliggörande rum, och genom att erbjuda stimulerande material och utmaningar” ( . 

83). 

 

Chambers (2014) har skapat modellen Läsandets cirkel, där han visar arbete med 

lässtimulans som en rörelse mellan tre aspekter; att välja, att läsa samt reaktion/ respons. 

Han menar att utformandet av bibliotekets rum och organisation av medier har stor 

betydelse för de olika aspekterna. Han poängterar att barnen ofta bör får komma till 
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biblioteket för att i lugn och ro leta bland böckerna                      ”en av grund-

stenarna för att bli en självständig läsare” (s. 38). Chambers menar också att barn upp 

till ungefär nio års ålder behöver få prata när de läser och att om man kräver absolut 

tystnad kan det medföra att barnen tappar lusten till läsning.  

 

Sammanfattningsvis har Nordh (2013), Elf och Petrén (2004) samt Reutzel och Gali 

(1998) ur barnperspektiv och med deltagande observationer undersökt hur barn söker i 

bibliotek. Nordh samt Reutzel och Gali genomförde sina studier i skolbibliotek. Utifrån 

dessa studier kan man konstatera att yngre barn tycks söka medier relativt spontant, 

genom att gå runt och upptäcka. Strategierna utvecklas med stigande ålder (Reutzel & 

Gali, 1998). Många bibliotek anpassar rummet och mediernas organisation efter barns 

sätt att söka, genom att exempelvis exponera böckernas framsidor (Bäckius, 2003). I 

föreliggande studie har jag framför allt använt mig av Elf och Petréns samt Nordhs 

uppsatser som inspiration för att undersöka situationen för barnen i förskoleklassen ur 

aspekten barns praktiker i förhållande till det fysiska biblioteket. Liksom de har jag 

använt metoden deltagande observation, för att se om liknande resultat kunde erhållas. I 

avsnitt 3.2 redogör jag för Björneborns (2008) modell, som jag liksom Nordh använt 

mig av som analysverktyg. 

 

2.2 Barns interagerande med andra barn 

Detta avsnitt tar upp studier om hur barn samspelar med varandra, vilket denna uppsats 

andra delfråga handlar om. Johansson och Hultgren (2015) skriver att ”Människan kan 

inte vara fullständigt mänsklig utan kommunikation, eftersom hon till sin natur är en 

                      ” (s. 127). Barns behov av kommunikation och samspel präglar 

i hög grad Nordhs (2013) och i synnerhet Elf och Petréns (2004) uppsatser, som vi nu 

ska se. 

 
Nordh (2013) skriver att interaktion med kamrater var en viktig del av praktikerna då 

barnen skulle leta bänkböcker, särskilt då vuxna inte hade mycket tid för barnen. Denna 

interaktion delar Nordh in i två typer som hon kallar rastsätt och bibliotekssätt och 

menar att de har samband med upplevda motsättningar mellan frihet och krav. Nordh 

uppmärksammade en annan form av interaktion, den indirekta, vilken visade sig som en 

strategi som innebar att barnen gärna valde böcker från återlämningshögen. Nordh 

antog att dessa böcker var åtråvärda då andra barn redan valt dem, vilket kan kopplas 

till att Dolatkhah (2013) skriver om forskning som visar att unga helst frågar vänner för 

att hitta medier. Chambers (2014) betonar vikten av att barn får möjlighet att stödja 

                         ”A                      j                 ng av en kompetent 

                                   å                                                  ” 

(s. 95). 

 

Förskolebarn tycks vara beroende av ett fungerande samspel med andra för att ta beslut 

om bokval, enligt Elf och Petrén (2004), som använde                 (    )          

  å                                     : kontroll och gemensamt delande. Leken och 

gemenskapen, som är viktig för barnen, utsätts ständigt för hot varigenom barnen 

försöker skydda sin lek genom att utesluta andra barn. Elf och Petrén jämförde lek med 

samspel kring böcker och konstaterade att samspelet till stor del handlade om att 

inkludera eller exkludera andra barn i bokfynd. Godkännande av böcker antogs inte bara 

handla om böcker utan också om samhörighet, d.v.s. att visa att även barnet som hade 
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boken godkändes. Detta hade betydelse för barnens val av böcker och Elf och Petrén 

skriver: 

 

A                                                                              

                                   j                                            

                                            å              j  

                     .                                                          

                                                   j                      .     

                               å j                                           j    

agerar. Generellt har det visat                                        å      

                              å                 .                   

                                                                         

                                     å        . (ibid., s. 36-37) 

 

Elf och Petrén (2004) menar att andras godkännande av den egna boken gav status i 

gruppen och att detta kan ha varit drivkraften bakom barnens sökande efter böcker. Ett 

godkännande ledde ofta till gemensam läsning av boken, vilket innebar en stark 

gemenskap. Barnen sökte sällan specifika böcker, utan bokvalen styrdes snarare av 

stundens samspel. 

 

Barnen i Nordhs (2013) och Petrén och Elfs (2004) studier var dels äldre, dels yngre än 

förskoleklassbarnen i föreliggande studie. Sammanfattningsvis visade båda studierna att 

samspel var viktigt för barnen och deras bokval. Barnen sökte andra barns godkännande 

av sina bokval; de yngre främst genom direkt interaktion och de äldre även genom 

indirekt interaktion. För att undersöka barns samspel har jag, även här, inspirerats av 

Nordhs samt Elf och Petréns studier. I avsnitt 3.3 redogör jag för Corsaros (2003) teori, 

som jag liksom Elf och Petrén använt mig av i analysen av barnens samspel. 

 

2.3 Barns interagerande med vuxna i bibliotek 

Detta avsnitt är knutet till uppsatsens tredje delfråga och behandlar studier om hur barn 

samspelar med vuxna i bibliotek.  

 

Chambers (2014) skriver om vuxnas betydelse för barns läsning. Han menar att 

stödjande vuxna tillhandahåller, stimulerar, visar och ger respons. Hultgren et al. (2015) 

lyfter uttrycket en möjliggörande vuxen, vilket ofta förekommer i studier om barns 

läsutveckling. De skriver att vuxnas inställning till läsning är viktig och att de vuxnas 

uppgifter är att skapa förutsättningar för god läsmiljö: 

 

En stimulerande       j                                                      

(    )                      å          ”  å     ”                        .     

                                                                            

                                  å                            -               

        å        .                                                             

                               å       . (s. 4) 

 

Elf och Petrén (2004) fann att barnens samspel med vuxna var viktigt när barnen inte 

fann böcker på egen hand. Lundgren (2000) beskriver hur den vuxne kan hjälpa barn att 

förstå hur man söker i bibliotek genom att gå med barnet och samtidigt beskriva hur 
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man utför momenten. Detta är ett bra exempel på hur man modellerar, ett begrepp som 

beskrivs närmare i avsnitt 3.1.  

 

Nordh (2013) skriver att barnens praktiker i hennes studie präglades av vuxnas krav på 

bokval. Barnen hade inte full frihet att välja medier själva. Yngre barn har, enligt Gross 

(2001), ofta större frihet än de äldre att välja material efter eget intresse. Trots denna 

frihet har det konstaterats att elever ändå tenderar handla som de tror att de bör göra i 

skolkontexten (Alexandersson, 2007). När ett barn frågar efter medier är det alltså inte 

alltid barnets egna behov som framförs. Elf och Petrén (2004) konstaterade också att de 

vuxna påverkade barnens bokval i hög grad genom att bedöma böcker utifrån hög- 

läsnings- eller kvalitetsperspektiv. De kunde då hindra barnen som kunnat använda 

böckerna på annat sätt, exempelvis till lek. Barnen accepterade oftast pedagogernas 

låneregler, men de kunde också utveckla strategier för att undgå reglerna och få kontroll 

över sina bokval. Även Gross (2001) fann att i skolbiblioteket var läraren tongivande 

rörande barnens aktiviteter, men även föräldrar, andra barn och skolbibliotekarien 

påverkade dem. Hultgren et al. (2015) belyse                                    -

    j                         .                                   j               j        

        å                     å               å    " (s. 3). Dolatkhah (2013) har 

argument för barns frihet att välja:   

 

               å                                                     

                                                                         

                                              .                           

    å                                                 .                   j         

                                                                  j                

      .                                                                         j   

risker med ungas med                     å                              j     

                               sning". (s 69) 

 

Dolatkhah (2013) skriver vidare a   ”                         å                    

                      j              j              ve                                  

           " (s.68) och berättar om forskning i ämnet. Chambers (2014) skriver också 

om vikten av att barn själva får välja vad de ska läsa, utifrån tanken att ingen annan kan 

bedöma vilka intellektuella och känslomässiga behov eleven har. Han menar att barnen 

måste få lära sig att göra kritiska val, vilket torde medföra att de kommer att kräva 

högre kvalitet på böckerna. Det finns även en demokratiaspekt på temat som stöds av 

barnkonventionen, vilken poängterar barns rätt till information (UNICEF, 2009).  Är det 

då så enkelt att barn ska få välja medier helt fritt? Dolatkhah (2013) har också argument 

för att styra barns läsning:  

 

                                                                         å j       

              j            å                 å              j                       

 å                                                                             

                                                                  “         ”. ( . 

71) 

 

I grundskolans läroplan (Skolverket, 2011) betonas att undervisningen i svenska ska 

stimulera läsintresset men också sträva efter att vidga elevernas erfarenheter genom att 

                                          ”  å                                         ” 
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(s. 222). Vuxnas förhållningssätt beträffande barns bokval tycks alltså präglas av en 

balansgång mellan frihet och styrning. 

 

För att sammanfatta genomgången av forskning kring barns interagerande med vuxna 

kan det konstateras att vuxna anses vara viktiga för barns läsutveckling och inställning 

till läsning. Elf och Petrén (2004) samt Nordh (2013) har dock funnit att de vuxna även 

hindrade barnens bokval. Även för denna tredje aspekt har jag framför allt använt mig 

av Elf och Petréns samt Nordhs uppsatser som inspiration för att undersöka vuxnas 

betydelse för barn i skolbibliotekskontexten. 

 

 

 

3 Teoretiska ramar 

 

I följande avsnitt presenteras tre teoretiska konstruktioner som använts för att analysera 

empirin. Sociokulturell teori (Partanen, 2007; Säljö, 2005) har använts övergripande i 

föreliggande uppsats, i och med att diskussionsavsnitten kring delfrågorna a till c 

avslutas med resonemang utifrån detta perspektiv. En redogörelse för denna teori 

inleder därför teoriavsnittet. Det sociokulturella perspektivet har också använts för att 

analysera exempel kring hur barnen fick hjälp av vuxna att lära sig strategier, vilket 

kopplas till delfråga c. Björneborns (2008) modell kring det integrerade biblioteks-

             har fått belysa delfråga a, vilken rör barnens strategier då de interagerade 

med den fysiska miljön. Corsaros (2003) teorier kring det interaktiva rummet har 

använts för att tolka vad som hände i barnens samspel, vilket delfråga b handlar om.  

 

3.1 Sociokulturell teori 

En del av syftet med denna uppsats var att fördjupa förståelsen för hur barn kan lära sig 

strategier för att hitta medier i skolbiblioteket. Det sociokulturella perspektivet berör 

hela kontexten för lånestunden eftersom barnen befinner sig i en lärande situation. 

Barnen lär då de interagerar med det fysiska biblioteket, med andra barn och med 

vuxna. Skolans läroplan präglas av ett sociokulturellt perspektiv och det bör rimligen 

avspeglas i pedagogernas förhållningssätt. Delfråga c, som handlar om hur barn 

interagerar med vuxna, kopplas därför speciellt till detta perspektiv. Här följer en 

redogörelse för sociokulturell teori utifrån Säljös (2005) och Partanens (20007) texter.  

 

Säljö (2005) utgår från och polemiserar mot forskningstraditionerna rationalism och 

empirism. Rationalismen, som kopplas till utvecklingspsykologin och särskilt till 

Piaget, betonar individens mognad och ofta även medfödda egenskaper som 

förutsättning för lärande. Säljö menar att man inom denna tradition "underskattar de 

möjligheter som finns att genom systematisk pedagogik göra människor delaktiga i 

kunskaper och färdigheter" (s. 224). Inom empirismen, karaktäristisk för inlärnings-

psykologin, är lärandet något som tillförs individen och därmed formar denne. Säljö 

menar att dessa förklaringar inte räcker för att beskriva människans förmåga att tillägna 

sig kunskaper och utveckla dem. Han använder i stället en sociokulturell tradition som 

inte bara handlar om individen utan också om dennes samspel med omgivningen. Ett 
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sociokulturellt perspektiv avgränsar sig till frågor kring "hur människor kommer att 

behärska sådana kunskaper och färdigheter som utmärker deras eget samhälle och den 

tid de lever i" (ibid., s. 21). Utmärkande är tanken att lärande föregår utveckling. Säljö 

skriver att Vygotskij myntade begreppet medierande redskap. Med mediering menas 

människans samspel med externa redskap för att agera och varsebli världen. Säljö 

skiljer på fysiska redskap (artefakter) och språkliga redskap (intellektuella, kommunika-

tiva, mentala och diskursiva). Genom kulturella erfarenheter, som i kommunikation med 

andra människor, får vi dessa redskap och med deras hjälp kan vi tolka och få 

perspektiv på omvärlden och på så sätt skapa mening. Säljö menar att människan i det 

sociokulturella perspektivet producerar och använder redskap och på så sätt omvandlar 

världen för sina syften. 

 

Partanen (2007) tar upp begreppet internalisering, vilket innebär att barn först tar in 

kunskap i socialt samspel med andra, för att sedan införliva kunskaperna i sin inre värld. 

Det räcker oftast inte med att tala om för ett barn vad det ska göra, det behöver få 

möjlighet att imitera ett handlande. Genom att visa, modellera, hjälper man barnet att 

internalisera kunskaper. Barn kan mycket väl modellera för varandra. Partanen 

beskriver den proximala utvecklingszonen som ett område ovanför den självständiga 

kompetensen, där man med visst stöd av en annan människa kan klara av en uppgift 

med högre svårighetsgrad. Partanen skriver att forskning tyder på att elever som deltar i 

medierat lärande stimuleras mer i sin kognitiva utveckling och sitt tänkande än elever 

som deltar i direktlärande, d.v.s. tyst, eget arbete.  

 

Exempelvis Björneborn (2008), Nordh (2013), Elf och Petrén (2004) samt Reutzel och 

Gali (1998) skriver om barns strategier i samband med sökande efter medier. Det 

sociokulturella perspektivet kan bidra till förståelsen av hur lånestunderna kan 

organiseras för att underlätta barnens lärande. Det används också i denna uppsats för att 

belysa undervisning i strategier, främst genom modellering inom barnets proximala 

utvecklingszon.  
 

3.2 Det integrerade biblioteksgränssnittet  

Björneborns (2008) teori används här för att belysa hur användare förhåller sig till det 

fysiska biblioteket, vilket rör denna studies första delfråga. Björneborn introducerar 

begreppet det                                    och menar med det att bibliotekets alla 

gränssnitt mellan mänskliga, fysiska och digitala resurser är integrerade med varandra. 

Han använder sig även av begreppen meningserbjudande (som omfattar hur resurser 

uppfattas och används av människor i biblioteket) samt serendipitet (vilket betyder att 

användarna oplanerat hittar material och information) för att beskriva vad som händer i 

biblioteket. Björneborn skriver, som nämnt ovan, att informationsbeteende kan delas 

upp i konvergent och divergent beteende. Användare blandar ofta dessa beteenden. 

Björneborn har identifierat olika sätt att hitta material, exempelvis favoritplatsfynd (att 

användare återvänder till välkända platser) och impulsiv browsing (att användaren rör 

sig osystematiskt genom biblioteket och söker på impuls).  

 

Björneborn (2008) skriver att många bibliotek redan utvecklat olika sätt att stödja 

användarnas konvergenta informationsbeteende, men frågar sig hur biblioteken också 

kan stödja divergent informationsbeteende. Han föreslår ett antal dimensioner i fysiska 

bibliotek som kan påverka möjlighet till serendipitet, bl.a.                      (direkt 
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tillgång till materialet), diversitet (materialets bredd), exponering (av böckernas fram-

sidor och tydlig skyltning),          (skyltar m.m. för att underlätta orientering), icke 

perfekta sprickor (material som hamnat fel eller lämnats framme av andra användare), 

explorabilitet (möjlighet till rörelse och utforskande) samt   j                      

(exempelvis sittplatser). Jag har använt Nordhs (2013) översättning av begreppen. 

 

Jag har använt mig av Björneborns (2008) modell, dels för att kunna jämföra resultaten 

med Nordhs (2013) studie, dels för att jag tycker att hans modell åskådliggör barns 

praktiker i förhållande till det fysiska biblioteket på ett tydligt sätt. Ett viktigt begrepp är 

meningserbjudanden, som i detta fall handlade om hur barnen uppfattade biblioteks-

rummet och medierna. Andra relevanta begrepp är divergenta och konvergenta 

praktiker, vilket kan kopplas till Bäckius (2003) uppsats om hur bibliotek anpassas efter 

barns behov. Av de dimensioner som Björneborn föreslår för att möjliggöra serendipitet 

valde jag exponering, diversitet och explorabilitet som rubriker i analysavsnitttet, då jag 

ansåg att de kunde omfatta de andra dimensionerna. 

 

3.3 Det interaktiva rummet  

Studiens andra delfråga handlar om hur förskoleklassbarnen samspelade med varandra.  

Corsaro (2003) har studerat barns samspel och skriver att barn vill ha kontroll over sina 

liv och dela den känslan av kontroll med andra. Han menar att medan de gör detta lär de 

varandra att vara sociala. Dessa två teman, kontroll och delande, är centrala i Corsaros 

teorier kring barns sociala liv. Han skriver att barn som leker tillsammans är upptagna 

med att utveckla lingvistiska och kognitiva förmågor som är nödvändiga för 

kommunikation och social interaktion. Detta samspel, som han kallar det interaktiva 

rummet, är känsligt för störningar och därför försöker barnen skydda det genom att 

exempelvis hindra andra barn från att gå med i leken. Barn utvecklar             

                                                          . Vad gäller samspel med vuxna 

skriver Corsaro att barn kan utveckla strategier för att undvika vuxnas regler för att få 

kontroll över situationer, så kallade sekundära justeringar.  

 

Elf och Petrén (2004) använde sig av Corsaros (2003) teori. Teorin kändes relevant för 

min studie och användes även för att kunna jämföra mina resultat med Elf och Petréns. 

Corsaros idéer kring hur barn utesluter andra för att skydda sina interaktiva rum gav 

möjlighet att tolka det som hände i samspelet mellan förskoleklassbarnen under 

lånestunderna.  

 

 

4 Metod, material och överväganden 

4.1 Val av metod 

Jag har valt en etnografiskt ansats genom att använda deltagande observation för att 

besvara forskningsfrågorna. Wildemuth (2009) menar att de huvudsakliga 

studieobjekten är människors dagliga aktiviteter, ritualer, interaktioner eller 

gruppaktiviteter och att forskaren vill få kunskap om deras livsrutiner och kultur. Jag 
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ansåg att metoden var mest lämpad då jag ville undersöka hur barn handlade och 

samspelade i en specifik kontext. Fangen (2005) menar att metoden genererar rika 

fältarbetsdata med en komplex bild av människor, då man kan jämföra vad deltagaren 

säger med vad man ser. Fördelen gentemot intervjuer är att metoden är oberoende av 

deltagarens minne (Hartman, 1998). Vid exempelvis intervjuer erhålls deltagarnas 

åsikter, men jag ville se hur barnen faktiskt handlade. Det kan dessutom vara svårt att 

intervjua små barn, varvid observationer lämpar sig bättre (Patel & Davidsson, 1991).  

 

Bryman (2011) skriver att etnografisk forskning oftast innebär långvariga studier, men 

att en viss aspekt av ett tema kan studeras under kortare tid, s.k. mikro-etnografi.  

Studiens omfattning medgav inte någon lång tids observationer, men jag startade så 

tidigt som det var möjligt och avgränsade ämnet till förskoleklassbarnens praktiker 

under lånestunderna. 

 

Wildemuth (2009) tar upp några problem med metoden deltagande observation. Det 

första är forskarens påverkan på situationen, den s.k. Hawthorneeffekten. Ett annat 

problem kan vara risken att deltagarna leder forskaren till fel slutsatser och en tredje 

svårighet kan vara att samla in data på grund av metodens och kontextens karaktär.  

 

Metodens analys förutsätter en tolkning från forskarens sida, allt från att beskriva de 

observerade handlingarna till att försöka förstå vad deltagarna kan ha avsett. Detta 

innebär att resultaten torde kunna skilja sig åt om olika forskare genomför liknande 

studier, vilket naturligtvis är en nackdel med metoden. Tillförlitligheten diskuteras 

utförligare i avsnitt 4.7. 

 

4.2 Observatörsroll 

Fangen (2005) skriver om forskarens roll i deltagande observationer och menar att 

graden av deltagande kan variera över tid, beroende på hur deltagarna väljer att 

interagera med forskaren. Forskaren bör hitta en balans för att kunna växla mellan att 

förstå från insidan och att beskriva från utsidan. Fangen beskriver olika observatörs-

roller. Den vanligaste rollen är den då forskaren deltar i socialt samspel men inte i 

miljöspecifika aktiviteter, s.k. delvis deltagande observatör. Denna roll torde vara minst 

störande för deltagarna då de känner till syftet med forskarens närvaro, men kan 

fortsätta relativt ostört med sina aktiviteter. Det är denna roll jag valde inför 

observationerna.  

 

Jag var med barnen i biblioteket tre gånger innan observationerna startade, varvid 

barnen redan var vana vid min närvaro. Jag satte mig ofta vid ett bord mitt i biblioteket 

med penna och anteckningsbok. Informella samtal var främst initierade av barnen, men 

jag kunde också ställa några frågor till dem efter att jag observerat deras agerande en 

stund. Johansson och Karlsson (2013) menar att som forskare bör man bemöda sig om 

att försöka anta en roll som "en annan slags vuxen" (s. 17) för att påverka så lite som 

möjligt. Barnen visste att jag är lärare i en annan klass på skolan, vilket kan ha inneburit 

att barnen upplevde maktobalans, då lärarna på skolan faktiskt bestämmer i hög grad 

över eleverna. För att minska risken för sådan maktobalans bad jag lärarna i klassen att 

inte behöva hålla ordning under lånestunden, om det exempelvis skulle bli högljutt. Jag 

försökte också att rumsligt befinna mig på barnens nivå genom att sätta mig när jag 

pratade med dem.  
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4.3 Perspektiv 

Fangen (2005) skriver att när ”man väljer deltagande observation som metod innebär 

redan det ett val av 'perspektiv på mänskligt samspel' " (s. 42). Jag utgick främst från ett 

sociokulturellt perspektiv då fokus låg på barnens interagerade med andra människor 

samt med rummet och medierna. Det kändes också viktigt att utgå från barnens 

perspektiv när jag undersökte hur de agerade i skolbiblioteket, då intervjuer med vuxna 

kan tendera att beskriva vad som görs och inte hur det egentligen fungerar för barnen. 

Sandin (    )                                    j                        å               

 ...              effekterna som delaktighet kommer till uttryck, inte genom 

intentionerna" (s.197), vilket jag tror kan gälla även för det jag ville undersöka i denna 

studie. 

 

4.4 Urval och genomförande 

Jag valde att tillfråga lärarna i en förskoleklass, då jag var intresserad av en speciell 

kontext, d.v.s. förskoleklassbarns praktiker i skolbibliotek. Lärarna var positiva till att 

delta, delvis av intresse men också då jag erbjöd mig att efter studiens avslutande 

komma med boktips till klassen och finnas tillhands vid lånestunderna. Enligt Fangen 

(2005) kan någon slags ersättning vara ett bra sätt att få tillträde till en miljö för studien. 

 

Jag hälsade på i klassen innan observationerna startade, berättade om studien och fick 

barnens muntliga medgivanden. Ett brev med förfrågan om medgivande skickades hem 

till vårdnadshavarna, som fick en vecka på sig att svara. 19 av 24 föräldrar godkände 

deltagande för sina barn. Övriga lämnade inget svar.  

 

Observationerna genomfördes under sex tillfällen, på vardera 40 minuter, från 

september till november 2015. Barnen observerades under deras ordinarie lånestund i 

skolbiblioteket som genomfördes varje vecka, då klassen delades i två grupper där varje 

grupp vistades i biblioteket under 20 minuter. En förskollärare och en elevassistent 

medföljde.  

 

Lånestunder kan utformas på olika sätt, men de jag har erfarenhet av i olika 

sammanhang har organiserats så att barnen har kunnat röra sig fritt i biblioteket, i en 

större grupp, för att leta böcker. På detta sätt förhöll det sig även med gruppen som jag 

observerade. Då biblioteket saknar bibliotekarie var det den pedagogiska personalens 

uppgift att hjälpa eleverna att hitta böcker. Barnen fick låna böcker att ta med hem eller 

för att ha i klassrummet.  

 

Under dessa observationstillfällen samlades fältanteckningar och inspelningar in.  

Johansson och Karlsson (2013) föreslår att forskaren försöker se situationen som 

observeras med nya ögon, s.k. perspektivisering. Jag hade inget observationsschema 

utan försökte vara öppen för vad som skulle hända, samtidigt som jag hade fokus på 

forskningsfrågorna. Kullberg (2004) föreslår att ha en checklista som stöd under 

observationerna, med olika aspekter som rum, aktörer, objekt, handlingar, tid och 

uttryckta känslor. Dessa fanns med i tankarna under observationerna. Jag observerade 

ett barn i taget och försökte hinna med två eller fler vid varje observationstillfälle. Jag 
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skrev ner allt jag hann notera under tiden jag observerade men antecknade mer 

detaljerat då barnen interagerade med andra människor samt då de använde fysiska och 

språkliga redskap för att hitta böcker. Jag försökte följa barnet från att klassen kom till 

biblioteket tills barnet valt en bok att låna.  

 

4.5 Dokumentation 

Jag använde en anteckningsbok, som jag hade med mig hela tiden, i vilken jag skrev 

ned korta notiser för att i efterhand skriva mer utförligt om det observerade. Vissa 

informella samtal spelades in med barnens och föräldrarnas godkännande. De 

transkriberades och infogades i fältanteckningarna, vilka består av 18 sidor datorskriven 

text. 

 

4.6 Analys- och tolkningsförfarande 

Fangen (2005) redogör olika typer av kategorisering av fältanteckningar för ett 

systematiskt kodarbete inför analysen, men förespråkar en mindre systematisk analys 

som baseras på "människans förmåga att sammanfatta stora mängder enskilda intryck, 

selektera bland dem och se systemet i mångfalden" (s. 107). Jag valde dock att göra en 

lista av alla handlingar som observerats, för att inte missa någon som jag vid första 

anblick inte lade så stor vikt vid, och sortera dem utifrån frågeställningarna. När jag valt 

teorier och modeller kodades handlingarna, exempelvis med begrepp från Björneborns 

(2008) olika sätt att finna material, för att sorteras under tematiska rubriker, vilka valdes 

med hjälp av teorier och modeller redovisade i avsnitt 3.  

 

Inför den analys som sker främst efter fältarbetet skriver beskriver Fangen (2005) tre 

olika nivåer av tolkning, då man gradvis fördjupar tolkningarna. Förenklat kan man 

säga att första gradens tolkning innebär att beskriva det man observerar och eventuellt 

att tolka händelserna med begrepp som ligger nära deltagarnas egna. På nästa nivå 

försöker man beskriva och tolka händelserna med hjälp av existerande teorier eller 

modeller. Tolkningar på tredje graden handlar exempelvis om dolda drivkrafter bakom 

handlingar. Alla delar av empirin i denna studie har inte tolkats på djupare nivå, 

exempelvis då det handlade om hur barnen sökte efter medier i biblioteket, då jag tyckte 

att jag fått svar på mina frågor och var nöjd därmed. Det som hände i barnens samspel 

var dock något som förbryllade mig och som jag därför försökte tolka på en djupare 

nivå.  

 

Fangen (2005) skriver att ett förhållningssätt som lämpar sig för analys av deltagande 

observation är det hermeneutiska. Hon menar att även handlingar kan ses som text och 

att man därför kan tolka dem med ett hermeneutiskt förhållningssätt. Jag går inte så 

långt att jag menar att jag använt mig av hermeneutisk metod, men jag har sneglat på 

några handlingsprinciper för ett hermeneutiskt förhållningssätt som Fejes och 

Thornberg (2012) skisserat. Jag ska exemplifiera hur jag har tolkat en händelse från 

fältanteckningarna (i avsnitt 5.3) med dessa principer i åtanke. Fejes och Thornberg 

rekommenderar en nyfiken hållning inför det empiriska materialet och att forskaren tar 

fasta på engagerande utsagor. Jag såg vid ett observationstillfälle en flicka visa en bok 

för två andra barn utan att få respons. Hon sa: "I    f  , j                  ”. För att 

fördjupa det Fejes och Thornberg kallar naiv förståelse (som i fallet med flickan skulle 
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kunna vara att tro att hon inte tyckte om boken) går forskaren till existerande teori. I 

detta fall valdes Corsaros (2003) idéer. Elf och Petrén (2004) kopplade Corsaros teori, 

om att barn ibland exkluderar varandra då de leker, till barns samspel kring böcker. 

Utifrån det kunde flickans uttalande tolkas som att hon valde bort boken då hon inte fick 

respons av de andra. För att kontrollera logiken i tolkningen, bör man enligt Fejes och 

Thornberg fundera över om den är realistisk med tanke på miljö och kontext. Forskaren 

kan exempelvis registrera återkommande händelser och använda del- och helhets-

principen för att stärka en tolkning. Jag observerade flera händelser som tycktes stärka 

tolkningen. Dessutom fann jag att vissa barn tycktes bli mer exkluderade än andra. 

Detta hade jag kunnat försöka undersöka med hjälp av andra teorier, men nöjde mig då 

jag ansåg att det låg utanför uppsatsen ämne. 

 

Inledningsvis drevs mitt arbete således av empirin, för att senare, när jag hittat lämpliga 

modeller och teorier, övergå till att drivas av teorin. Jag har med andra ord haft en 

abduktiv ansats under arbetet. 

 

4.7 Tillförlitlighet 

Enligt Bryman (2011) är det vanligt                                           rlitlig    

           r validitet och reliabilitet. Han delar upp tillförlitligheten i fyra kriterier: 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och konfirmera 

resultaten. Vad gäller metoden deltagande observation kan forskaren försöka öka 

tillförlitligheten på olika sätt. Gängse regler bör följas för att öka trovärdigheten. Så 

kallade täta beskrivningar möjliggör bedömning av överförbarhet. Bedömning av 

pålitlighet underlättas av noggranna redogörelser för alla faser i forskningsprocessen. 

Forskarens försök att agera i god tro ger möjlighet att styrka och konfirmera resultaten. 

Bryman skriver också att de typer av resultat man får fram vid observationer handlar om 

observerade beteenden i en specifik kontext och att resultaten därför sällan går att 

generalisera till andra grupper. 

 

Fangen (2005) använder begreppet validitet och skriver att deltagande observation ger 

hög grad av detta då forskaren studerar ett naturligt sammanhang. Fangen menar att ett 

hermeneutiskt tillvägagångssätt ger möjlighet att upptäcka djupare innebörder än det 

direkt utsagda och att forskaren har möjlighet att bedöma trovärdighet utifrån sin 

intuition. Fangen poängterar att man bör reflektera över vilka känslomässiga 

investeringar man kan tänkas ha när man väljer metoden, samt hur de kan påverka 

analysen. Detta bör göras för att minska risken att man styr arbetet för att få fram 

önskvärda resultat. 

 

4.8 Forskningsetiska hänsyn 

Johansson och Karlsson (2013) skriver att barn ska få samma information om de etiska 

principerna som vuxna, och att det är viktigt att anpassa informationen så att barnen 

förstår. Jag tyckte dock att det var svårt att förklara på barnens nivå och det är mycket 

tveksamt om de förstod vad de samtyckte till vid det första tillfället jag besökte dem. 

Därför förklarade jag vid fler tillfällen, lite i taget. När jag frågade dem något förklarade 

jag att de fick svara om de ville, och ett par gånger tackade de nej.  
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Medgivande inhämtades muntligt från rektor, elever och klassföreståndare, samt 

skriftligt från vårdnadshavare, efter information om syftet med undersökningen. 

Konfidentialitet utlovades i brevet till föräldrarna. Barn och vuxna fick fingerade namn i 

texten. Enligt Johansson och Karlsson (2013) kan det vara lämpligt att ha olika namn på 

samma person för att undvika identifiering, vilket jag använt för flera barn. Jag 

informerade föräldrar och barn om att enbart jag skulle lyssna på inspelningar och läsa 

anteckningar. 

 

Fem barn i klassen deltog inte i studien, då deras föräldrar inte lämnade svar på 

förfrågan om medgivande. De var med på lånestunderna, precis som de andra, och enda 

skillnaden var att jag inte observerade dem.  

 

 

5 Resultat, analys och tolkning 

Kapitlet inleds med en kort beskrivning av kontexten för observationerna. Fangen 

(2005) skriver att antropologer ofta integrerar presentation av data med analys för att 

visa hur kunskapen kommit till och ge läsaren möjlighet att validera tolkningarna. Jag 

har använt detta tillvägagångssätt på så sätt att jag i anslutning till exemplen från 

fältanteckningarna använt de teoretiska ramarna för att strukturera och tolka empirin. 

Avsnitten 5.2 - 5.4 behandlar forskningsfrågorna a-c. Under analysen framträder 

faktorer som tycks hindra och underlätta barnens praktiker i skolbiblioteket. Dessa 

sammanfattas i diskussionen och därmed behandlas den fjärde delfrågan. 

 

5.1 Skolbiblioteket Navet 

Skolbiblioteket där observationerna genomfördes ligger i en F-6-skola med cirka 170 

elever i en kommun med knappt 9000 invånare. Skolan helrenoverades för nio år sedan 

varvid biblioteket, som kallas Navet, placerades mitt i skolan med många av klass-

rummen i direkt anslutning. Biblioteket är utan bemanning av bibliotekarie och därför 

tar lärarna på skolan hand om det, under tre timmar per vecka. Det finns ingen katalog 

och medierna består i stort sett bara av böcker. Möblemanget består av höga bokhyllor, 

en svängd soffa som rymmer cirka tio barn, två stora mjuka pallar för flera barn, några 

bord med stolar, utställningsbord, en boksnurra samt pallar att kliva upp på för att nå 

böckerna.  

 

Navet besöks bland andra av förskoleklassen som har sina lokaler i samma byggnad. 

Barnen började i förskoleklassen det år de fyllde sex. Föräldrar väljer själva om barnen 

ska gå i förskoleklass men ansvarig huvudman är skyldig att erbjuda denna verksamhet. 

Två förskollärare och en assistent arbetar i klassen.  

 

5.2  Divergenta praktiker 

Detta avsnitt behandlar hur barnen interagerade med den fysiska miljön och avser 

därmed besvara uppsatsens första delfråga. Björneborns (2008) modell kring det 

integrerade biblioteksgränssnittet har främst använts för att belysa barnens praktiker. 
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Analysen av observationerna tyder på att barnen använde sig av divergenta sök-

praktiker. Jag har därför exemplifierat och argumenterat för att Björneborns förslag på 

stöd för möjlighet till serendipitet kan vara relevanta i den aktuella kontexten. Jag har 

valt begreppen exponering, diversitet samt explorabilitet från Björneborns terminologi 

som övergripande aspekter.  

 

Den första aspekten, explorabilitet, handlar om vad förskoleklassbarnen kunde se, med 

tanke på rummet och medierna, då de gick runt i skolbiblioteket.  

Ella gick runt med Emma. De gick först till en hylla där skönlitteratur var 

ordnad efter författare. De tittade lite utan att ta fram böcker och gick vidare till 

bilderböckerna. Utan att ta fram någon bok gick de till lättlästhyllan där Ella 

drog ut tre böcker, en efter en, tittade på dem och ställde tillbaka dem. Hon gick 

till soffan och där Emma satt sig med en bok. De pratade lite, gick till 

bilderböckerna, därefter till faktahyllan och sedan till lättlästhyllan. De hittade 

varsin bok, satte sig i soffan och bläddrade i böckerna. (fältanteckning 25/9) 

 

Ella och Emma gick runt och letade en stund innan de satte sig. Denna strategi var 

typisk för alla barn som observerades. Vissa gick själva men de flesta letade med en 

klasskamrat. De sökte genom impulsiv browsing, vilket innebär att de gick runt i 

biblioteket och stannade till på olika platser för att se vad som fanns. Enligt Björneborns 

(2008) modell hade de således divergenta sökpraktiker. Böcker vars framsidor 

exponerades valdes i hög grad. Jag frågade två barn hur de gjorde för att hitta böcker 

och de svarade "jag ser på den" och "bara tar och ser i". Då barnen letade i hyllorna drog 

de ut flera böcker och tittade på framsidorna. Vid ett tillfälle fanns en utställning med 

nya böcker där vissa var förbokade och därmed inte tillgängliga. Detta tycktes väcka 

frustration hos barnen då de ville låna böckerna direkt. Björneborn (2008) föreslår så 

kallat obehindrat tillträde för att underlätta tillgängligheten. 

 

Vad kan barnen tänkas ha sett och upplevt under lånestunden? Vilka menings-

erbjudanden kunde uppfattas i rummet, d.v.s. vad var rummets budskap och vilka 

erbjudanden fanns? För Emma och Ella, som inte läser, tycktes de skönlitterära 

böckerna, där mest bokryggar syntes, inte inbjöd till utforskande. De, och de andra 

barnen, valde heller inte mycket i bilderbokslådorna, som var skyltade med bilder från 

böckerna. Det kan ha varit så att de upplevde att bilderböckerna var till för yngre barn 

och att de själva ville höra till dem som läser svårare böcker. Det kan också ha berott på 

att bilderböckernas framsidor faktiskt inte syntes så väl, vilket en kollega till mig 

uppmärksammade när hon provade att krypa ner och betrakta lådorna från barnens nivå. 

Ella och Emma valde till slut två älvböcker (av D. Meadow) från lättlästhyllan. 

Böckerna stod i en färgglad låda, skyltad med en bild på en av böckerna som stod i 

lådan, och var således väl exponerade, vilket enligt Björneborn (2008) underlättar vid 

impulsiv browsing. Det kan också varit så att barnen valde dessa böcker då de kan 

tänkas vara riktade till just flickor i den åldern.  

 

En elev visade två böcker hon valt, sa att hon tagit en spökbok och en detektivbok och 

pekade på märkena på bokryggarna, ett exempel på markörer. Barnen kommenterade 

dessa etiketter ett flertal gånger och tycktes kunna förstå vad de betydde: 

 

Vid ett tillfälle frågade jag några barn om det var lätt eller svårt att hitta böcker 

i biblioteket. De sa att det var ganska svårt. Jag frågade vad man skulle kunna 
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göra för att det skulle bli lättare att hitta. Elsa svarade: "Där finns många 

skratt...grejer" och pekade på en tillfällig utställning skyltad med en glad mun, 

vilket betydde böcker med humor. Jag frågade om hon menade böcker, vilket 

stämde, och hon fortsatte "Jag menar att bara sätta....här är skrattgrejer...och 

där finns grejer om... sån't". (fältanteckning 13/11) 

 

Jag antar att Elsa menade att det var bra att dela upp och visa böcker i kategorier. Det 

tycks betyda att hon förstod det sättet att dela in medier och att hon fann det användbart. 

Jag är medveten om problemen med markörer av detta slag. Det kan vara svårt att förstå 

vad de betyder och att bestämma vilken etikett som passar bäst. Just dessa markörer var 

etiketter från Eurobib som utformats i samråd med barn.  

 

Även om medierna exponeras på ett medvetet sätt kan det mindre genomtänkta också ge 

möjlighet till serendipitet. Barnen i Navet tittade flera gånger i böcker som låg framme 

och valde flera böcker från boksnurran med andra barns boktips, vilket får exemplifiera 

begreppet icke perfekta sprickor. 

 

Den andra aspekten, diversitet, innebär enligt Björneborns (2008) terminologi bredd på 

utbudet av medier i biblioteket. Det vanligaste sättet att använda böcker bland 

förskoleklassbarnen var samtal kring bokens innehåll utifrån bilderna. Böckerna 

användes också på andra sätt. Två barn hade gissningslek utifrån en bok och andra 

räknade hur många stjärnor det fanns på pärmens insida. Några barn använde en 

faktabok som redskap för lek:  

 

Elsa och Julia tittade i en faktabok om dans. "Kolla på hon" sa Elsa. De började 

prova danssteg. Hugo kom och tittade i boken. De diskuterade boken alla tre. 

"Vänta, ska vi göra som de?" sa Julia. "Kan du hålla boken?" frågade hon 

Hugo, som höll upp boken så Elsa och Julia kunde se och samtidigt prova 

rörelserna. (fältanteckning, 9/10) 

 

Barnens lek utifrån boken kan ses som att de använde sin kroppslighet för att utforska 

världen. Barnen använde alltså böckerna på olika kreativa sätt och använde många olika 

typer av medier, även sådana där texten var avsedd för äldre läsare. Diversitet tycktes 

med andra ord underlätta barnens sökande efter medier.  

 

Den tredje aspekten, explorabilitet, innebär möjlighet att utforska biblioteket. Även om 

barnen valde böcker spontant, valde de noga:  

 

Lucas var sist kvar när de andra gått, och han såg ut att han bråttom. Jag kunde 

inte bara observera utan erbjöd min hjälp. Han gick till lättläst-hyllan och drog 

fingrarna över bokryggarna. Jag frågade vad han ville ha och han svarade 

"spökböcker". Vi tittade i spökböckerna och såg att i vissa böcker hade de klätt 

ut sig till spöken. Sådana böcker ville han inte ha, sa han. Vi hittade en bok med 

bilder med häxor och pratade om att de inte verkade utklädda. Lucas såg glad 

ut, sa "Ja! Den vill jag ha!" och något om att det var riktiga häxor, greppade 

boken och skuttade iväg. (fältanteckning 9/10) 

 

Förskoleklassbarnen använde pallar flera gånger varje lånestund för att hämta böcker i 

hyllorna: 
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Victor gick till djurhyllan och sa "Kolla här finns det...". Han pekade på 

djurhyllan för Axel som klättrade upp på en pall och sa " Jag tänker läsa en..."  

och valde en bok om spår. Han klättrade ner och satte sig i soffan. Victor sa till 

mig: "Jag kan stå på den här" (pallen), och tog samma titel som Axel valt. Han 

sa till mig "Kan du hålla den här?" (boken), klättrade ner, satte sig i soffan 

bredvid Axel och började titta i boken. (fältanteckning 25/9) 

 

Jag upplevde att barnen använde pallarna med glädje. Kanske fungerade pallarna som 

ett erbjudande att låta barn bli "längre" och att på liknande villkor som äldre kunna 

utforska en större del av medierna.  

 

Barnen lärde sig snabbt var olika typer av böcker fanns. Jag frågade en pojke, under ett 

av de första tillfällena han var i biblioteket, var han tyckte att han hittade böcker bäst 

någonstans varpå han svarade "där och där och där och där" och pekade på de ställen 

han besökt under lånestunden, d.v.s. där han kunde göra favoritplatsfynd. 

 

Barnen satt och pratade utifrån böckerna en stor del av tiden: 

 

Filip och Emil satt i soffan med sina böcker. "Först tar jag dinosaurisen" sa 

Filip. De bläddrade. "Du, det är en flygödla" sa Emil. De diskuterade med 

livliga gester och röster. "Wow!" sa Filip och fortsatte "Emil, du måste få kolla! 

...på det här, Emil!". Han väntade med blicken fäst på Emil tills denne kom 

tillbaka. Leo kom med en bok och började visa de andra i den. Alla tre 

diskuterade boken med stort engagemang. (fältanteckning 9/10) 

  

Alla observerade barn valde en bok och satte sig någonstans för att titta i den. De satt 

ofta med en bok större delen av lånestunden och när lånestunden var slut tycktes de vara 

klara med boken och valde snabbt en annan bok att låna med sig. De satt i första hand 

de mjuka möblerna. Vid ett tillfälle satt åtta barn tätt ihop i den stora soffan, trots att det 

var gott om plats omkring. Barnen verkade trivas med stunderna i soffan, antingen de 

satt med andra barn eller med vuxna som läste för dem. De satt länge i lugn och ro. 

Rummet och artefakterna tycktes fungera som ett meningserbjudande som möjliggjorde 

läsning. Biblioteket inbjöd till att sitta och läsa, med mjuka möbler och böcker intill, 

och gav på så sätt möjlighet att stanna upp.  

 

Barnen hade flera strategier, förutom att leta i biblioteket. De samspelade framför allt 

med andra barn och vuxna, vilket behandlas i kommande avsnitt. 

 

5.3  Gemenskap och exkludering 

Under observationerna upptäckte jag tidigt att det som dominerade de flesta barns 

praktiker var samspel med andra barn. Många frågor väcktes, som varför vissa barn gick 

tillsammans och andra inte tycktes få vara med. Detta avsnitt behandlar den andra 

delfrågan som handlar om hur barnen interagerade med andra barn. Följande exempel 

får illustrera några begrepp ur Corsaros (2003) teori om det interaktiva rummet. 

 

Ett barn försökte på egen hand att leta böcker, men gav upp och provade ett annat sätt: 
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Liam gick direkt till hyllan för lättlästa böcker, drog ut en bok, gick till en klädd 

stor pall, satte sig och bläddrade under ungefär en halv minut. Han kom fram 

till m          " J                .” Jag svarade "Men pappa eller mamma 

                fö     .” Han ställde tillbaka boken och valde en annan bok, 

satte sig på pallen, bläddrade lika länge och ställde tillbaka även den. Han 

hämtade en tredje bok. Nu satt det andra barn på pallen. Liam pekade i Axels 

bok, bläddrade lite till i sin egen och ställde så tillbaka den i hyllan. Han gick 

och pratade med Axel som nu satt i soffan med en bok, satte sig bredvid och 

tittade i boken. Så hämtade han en egen bok i faktahyllan. "Älgar! " sa Liam. De 

bläddrade länge i sina böcker och samtalade om innehållet. (fältanteckning 

25/9) 

 

Liam accepterade alltså inte alls mitt förslag på att låta föräldrarna läsa boken. Det kan 

ju varit så att hans föräldrar inte brukade läsa för honom. En annan tänkbar förklaring är 

att han var ute efter en helt annan användning för boken, nämligen samspel med andra 

barn. Liam stötte på hindret att inte kunna läsa böckerna, men övergick till att samspela 

med ett annat barn. Han använde ickeverbala och verbala tillträdesstrategier, vilket 

lyckades bra. Genom detta sätt fann han dels faktaböcker som han kunde ha glädje av 

genom att läsa bilderna, dels ett interaktivt rum där han kunde utöva gemensamt 

delande med ett annat barn. Barnen upprepade ständigt detta mönster under 

observationerna; de fann böcker, sökte upp andra barn och tittade i böckerna 

tillsammans.  

 

Jag frågade Linnea hur hon sökte böcker: 

 

        - Vad gillar du för böcker?  

        - Jag gillar hästböcker. 

        - Ok. Hur gör du när du ska hitta dem? 

        - Jag letar och så. 

       - Är det svårt eller lätt att hitta böckerna?  

       - Det är svårt, faktiskt.   

       - Det är svårt, alltså? Ja. Kan du få hjälp på något sätt i biblioteket?  

       - M, det kan jag. 

       - Hurdå? 

       - Om jag frågar någon så får jag hjälp lite. 

       - Mm, frågar du någon vuxen eller frågar du ett barn? 

       - Jag frågar ett barn. 

       - Ok. Och då brukar de veta var det finns då? 

       - Mm. 

       - Ok. Kan man se i biblioteket på något sätt var böckerna finns?  

       - Ja.  

       - Hur då? 

       - Vet du, om jag vill ha en bok, så frågar jag någon kompis. 

       - Det gör du, ja. Är det bästa sättet?  

       - Mm.                                                                                                

       (fältanteckning 6/11) 

 

Linnea bad alltså helst andra barn om hjälp. Detta observerades även med fler barn. 

Varför barnen inte frågar vuxna, som torde veta bäst? Det kan bero på att de vuxna är 

upptagna med andra barn. Utifrån Corsaros (2003) teori kan frågan till det andra barnet 
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ses som en tillträdesstrategi och därmed en önskan om gemenskap. Gemenskapen 

tycktes vara viktig för de flesta barnen i förskoleklassen: 

 

Wilma kom till biblioteket tillsammans med Ebba och de tittade runt lite innan 

de gick till lättlästhyllan. De diskuterade böckerna med kommentarer som 

"Annars kan du ju ta den", " Ta den här" och "Vill du kolla i den?" . De valde 

en bok, la sig i soffan och tumlade runt. Så satte de sig och tittade på stjärnorna 

på bokens pärms insida. "Vilken stjärna tycker du är finast?" sa Wilma. De 

diskuterade och räknade stjärnor. Theo visade dem en bok men de ignorerade 

honom. Anton kom fram och viftade med en handdocka (som han fann i en 

utställning i biblioteket) framför flickorna. Wilma och Ebba tittade i boken, på 

bilderna. De stängde och öppnade boken och gissade på något. "Och blunda 

då" sa A. Så flyttade de sig till de mjuka pallarna där det inte satt några andra 

barn. (fältanteckning 1/10) 

 

Wilma och Ebba samspelade och lekte med en bok i ett gemensamt delande. Utifrån 

Corsaros (2003) teorier försökte de skydda sitt interaktiva rum genom att exkludera de 

andra barnen, som sökte kontakt med ickeverbala tillträdesstrategier. Wilma och Ebba 

flyttade undan till en plats där de kunde vara ifred. Dessa två barn höll ihop på detta sätt 

varje gång jag såg dem under lånestunderna. Andra barn samspelade men inkluderade 

andra i högre grad. Vissa barn fick kämpa hårdare med sina tillträdesstrategier, som vi 

ska se här: 

 

Liam och Axel satt i soffan med varsin bok. Melvin kom fram med en bok och 

började visa i den. Alla tre diskuterade engagerat. Molly kom fram och visade 

pojkarna en bild i en serietidning. Pojkarna tittade upp men svarade inte. Liam 

tittade i sin bok och pratade om militärflygplan med Axel. De pratade vidare. 

Molly gick fram till dem och visade en serietidning igen. Melvin tittade på 

tidningen en kort stund utan att säga något. Han visade sin bok för Liam som 

tittade i den. "Axel, du måste bara titta på detta!" sa Liam. Molly kom med ännu 

en tidning och höll upp den. Liam tittade i sin bok. Molly kom igen. Melvin 

pratade med Molly om bilden i tidningen. Axel satte sig mellan Melvin och 

Liam. De tittade i och pratade om Melvins bok. Axel gick till ett bord. Liam 

följde med sin bok. De bläddrade och tittade. Melvin kom. Det hördes "Wow!" 

och "Å!". (fältanteckning 9/10) 

 

Det interaktiva rummet i detta exempel var öppnare, men man kan ana att Liam tyckte 

att det var mest intressant att samspela med Axel. Melvin var välkommen in, men Molly 

exkluderades flera gånger innan någon ens svarade henne. Detta mönster upprepade sig 

vid ytterligare en observation, då Molly efter flera försök att få kontakt med andra barn 

sökte sig till oss vuxna i stället. Jag observerade ett tiotal tillfällen då barn visade böcker 

för andra barn utan att få respons. Även här kan det ha handlat om att skydda det 

interaktiva rummet. Men varför släpptes Melvin in och inte Molly? Var hennes 

tillträdesstrategier inte tillräckligt utvecklade? Var det kanske typen av medier som 

skapade samhörighet? Var det könsbetingat? Eller var det så att själva Molly 

exkluderades? Det är inte lätt att svara på men mönstren upprepades vid fler tillfällen på 

så sätt att samma barn samspelade och vissa barn exkluderades.  Ett annat exempel, som 

kändes smärtsamt att observera, var en flicka som inte samspelade mycket med andra, 

vad jag kunde se:  
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Maja satt på golvet med en bok, nära Nellie och Klara som tittade tillsammans i 

en annan bok. Maja visade sin bok men fick ingen som helst respons. Hon sa: 

"I    f  , j                  .” (fältanteckning 23/10) 

 

Utifrån Corsaros (2003) teori lyckades Maja inte med sin tillträdesstrategi utan blev 

exkluderad från de andra barnens gemenskap. Hade de intresserat sig för boken skulle 

Maja förmodligen behållit den, men nu valdes den bort. Möjlighet till samspel verkade 

alltså kunna höra ihop med barnens bokval, men vissa barn fick inte samspela särskilt 

mycket trots att de ville. Det fanns dock ett fåtal barn som inte tycktes särskilt 

intresserade av samspel med andra barn: 

 

Albin gick runt snurran med barnens boktips, tog en bok, satte sig i soffan och 

tittade en kort stund i den. Så slog han sig i huvudet med boken och satte 

tillbaka boken. Han tittade på andra böcker i snurran, gick till utställningen 

med nya böcker, så tillbaka till snurran och valde en annan bok. Jag stod 

bredvid och han utbrast rakt ut (möjligen pratade han med mig): "Jag vill ha en 

seriebok" och "Å jag har inte ens tittat i den här" (och såg på boken han har i 

handen). Så tog han en seriebok, satte sig i soffan och läste länge. 

(fältanteckning 23/10) 

 

Albin bedömde böckerna själv och tycktes inte behöva godkännande för att välja. Detta 

observerades bara med ett barn. Han hade fördelen av att kunna läsa men hade också 

fler strategier för att finna böcker, som att titta bland barnens boktips. De flesta barn 

hittade dock böcker genom att samspela med andra. De som inte samspelade med andra 

barn uppsökte och uppsöktes i högre grad av vuxna, vilket behandlas i nästa avsnitt. 

 

5.4 Den proximala utvecklingszonen  

Detta avsnitt behandlar delfråga tre, om hur barnen interagerade med de vuxna i 

skolbiblioteket. Främst används sociokulturell teori för att belysa exemplen. 

 

Wilma och Ebba, i exemplet i avsnitt 5.4, hjälptes åt att bedöma böckerna och de bad 

inte någon vuxen om hjälp. Det var ändå vanligt att barnen sökte upp någon vuxen, som 

i detta fall: 

 

Gustav gick till utställningen med nya böcker och tog ner två faktaböcker om 

Titanic. Den ena var dock förbokad. Han tittade mest på den, kom till mig och 

sa " Jag                                .”. Jag visade den andra boken. "Det 

brinner inte i denna" sa han och bläddrade länge. "Den får du inte låna" sa ett 

annat barn och Gustav svarade "J                 .” Han bläddrade länge. "Det 

brinner inte i denna heller" sa han. Vi pratade om olyckan och jag sa att jag 

trodde att det kanske mest var rök från skorstenarna på den ena bilden. "Då 

tycker vi att den här stora är samma som den lilla" sa Gustav och skuttade iväg 

med boken. (fältanteckning 23/10) 

 

Gustav bad om hjälp för att bedöma om boken skulle passa honom. Det var troligen 

viktigt att en vuxen var med i bedömningen, men tanke på att Gustav sa att "vi" tyckte 

boken var likvärdig med den lilla. Som nämnt ovan ville förskoleklassbarnen ofta ha 
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godkännande av sina bokval och sökte det hos andra barn och vuxna. Frågan är varför 

inte barnen tog beslut själva. Möjligtvis finns en ledtråd i följande observation: 

 

Elsa tittade på utställningen med nya böcker. Hon tog en bok med sig till ett 

bord där Lisa, förskolläraren, och Julia satt. "Zombie!" sa Elsa och visade 

boken för Lisa som sa "Den är nog fö    ö        .” Elsa bläddrade i boken 

som hade ett fåtal bilder och mest text. Julia tittade på boken. "Julia, kolla vad 

fin hon var" sa Elsa. Julia gick iväg. Elsa sprang efter och upprepade det igen. 

Julia slängde en snabb blick på boken. Elsa ställde sig bredvid Julia och 

bläddrade, gick tillbaka till bordet och bläddrade vidare. Hon lyssnade på Lisas 

och Majas samtal. Så sa hon "Jag gillar spöken" och Lisa svarade " Den är nog 

för större barn.” Lisa tog boken och läste högt för Elsa på baksidan och 

upprepade "D          fö    ö        .” Elsa bläddrade igen. Så ställde hon 

tillbaka boken och tog en annan bok. Lisa sa "Den kan vi ta, den kan vi läsa 

högt i klassrummet" varpå Elsa lånade boken. (fältanteckning 23/10) 

 

Lisa ansåg att zombieboken var för avancerad och kanske även otäck för Julia. Hon 

modellerade hur man kunde läsa på baksidan för att bedöma boken. Elsa var verkligen 

intresserad av boken, men accepterade Lisas beslut. En förklaring till barnens behov av 

godkännande skulle kunna vara att det tillhörde klassens rutiner att vuxna skulle 

godkänna böckerna innan barnen fick låna dem. Vanligen accepterade barnen de vuxnas 

beslut, men en gång observerades ett barn använda sig av det Corsaro (2003) kallar 

sekundära justeringar: 

 

Hugo tog en stor hög böcker, satte sig vid ett bord för sig själv och tittade i 

böckerna resten av lånestunden. Till slut frågade han om han fick låna dem. 

Sandra, elevassistenten, sa att han fick ta med tre böcker. Då berättade han för 

mig att han tog tre böcker till klassrummet och en som han skulle låna själv. 

(fältanteckning13/11) 

 

De vuxna hjälpte ofta barnen att förstå hur man söker i bibliotek genom att gå med och 

visa. Här kommer ett exempel på hur en av elevassistenterna vägledde ett barn: 

 

Alice skuttade runt lite, stannade till och tittade lite på bilder i boken som Nellie 

hade uppslagen. Nellie verkade vara intresserad av boken men Alice välte 

omkull henne. Isabelle, elevassistenten, kom och Alice satte sig i hennes knä. 

Isabelle pratade om Lasse-Majaböckerna och frågade om Alice ville läsa en 

sådan. De gick till hyllan där böckerna stod och tog fram alla Lassemajaböcker. 

"Den enda som jag läst är den" sa Alice och plockade upp en av böckerna. "Jag 

har kollat på den här filmen" sa hon. De tittade i boken och Isabelle läste titeln 

för Alice. Isabelle tog en bok och började läsa för Maja vid samma bord. Alice 

bläddrade i Lassemajaboken. Hon höll boken mot kroppen boken resten av 

lånestunden, och lite senare satt hon igen i knäet på Isabelle och de diskuterade 

bilden på framsidan och vem som målat den.(fältanteckning 1/10) 

 

Isabelle märkte att Alice inte var fokuserad på uppgiften och dessutom störde Nellie 

som ville läsa. Isabelle tog kontakt med Alice som verkade uppskatta detta, då hon satte 

sig i Isabelles knä. Isabelle visste att Alice hade hört LasseMajaböcker förut och 

lyckades direkt fånga Alices intresse. Alice såg väldigt nöjd ut med bokfyndet. För att 

använda begrepp från sociokulturell teori modellerade Isabelle en strategi genom att 
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visa var böckerna stod, ta ut alla böcker, tillsammans titta på dem och läsa titeln, vilket 

Alice snart kan göra själv. Hon medierade alltså med hjälp av fysiska och språkliga 

redskap inom Alices proximala utvecklingszon. Isabelle var engagerad och visade att 

hon tyckte det var viktigt att Alice hittade en bok, vilket också kan ha hjälpt Alice att 

fokusera på uppgiften.  

 

Under observationerna hjälpte vuxna många gånger barn som inte hittade böcker. Det 

kunde handla om strategier som att visa var böckerna fanns, läsa på baksidan för att 

förstå vad boken handlade om, prata om bilderna eller att läsa en stund tillsammans i 

boken. Barnen tog många gånger kontakt med vuxna för att få hjälp, och det gällde 

särskilt de barn som i lägre grad samspelade med andra barn. När barnen har fått hjälp 

tillräckligt många gånger bör de ha internaliserat strategin och klarar uppgiften själva. 

Alice, i exemplet ovan, fick tydlig vägledning. Några veckor senare frågade jag om hon 

visste var Lassemajaböckena fanns och hon gick direkt till rätt plats, tog ut de som var 

där, sa "Den här har jag inte läst" och gick och visade den för ett annat barn. Sedan satte 

hon sig i soffan, bläddrade i boken och lånade sedan med sig den. 

 

 

6 Diskussion  

 

I följande avsnitt diskuteras analys och tolkning i relation till tidigare forskning och 

teori. Även här är avsnitten kopplade till uppsatsens första tre delfrågor. Den fjärde 

delfrågan, som handlar om faktorer som tycks hindra och underlätta barns praktiker i 

skolbiblioteket, diskuteras dessutom i varje avsnitt. 

 

6.1 Det möjliggörande rummet   

Begreppet ett möjliggörande rum nämns av Johansson och Hultgren (2015) och handlar 

om rummets betydelse för de aktiviteter som pågår där. Detta avsnitt behandlar med 

andra ord den första delfrågan, som berör barnens interagerande med den fysiska miljön 

i skolbiblioteket.  

 

Förskoleklassbarnen förhöll sig till den fysiska miljön i skolbiblioteket genom att 

mestadels leta spontant, d.v.s. de hade divergenta strategier, vilket stämmer med de 

resultat Nordh (2013), Elf och Petrén (2004) samt Reutzel och Gali (1998) erhöll. 

Varför sökte barnen inte mer strukturerat? Flera av förskoleklassbarnen sa att det var 

svårt att hitta böcker. Vad hindrade dem i deras sökande?  

 

De flesta av barnen kunde inte läsa och hade därmed svårt att orientera sig efter skyltar 

och bedöma böckerna. Det kan ha varit svårt att hitta då biblioteket inte var tillräckligt 

anpassat för barn (Cooper, 2002; Bäckius, 2003). Barnen kände inte heller till hur 

biblioteket var organiserat. De tycktes dock förstå och använda sig av de etiketter på 

böckernas ryggar som angav vilken typ av bok det var. Detta är intressant med tanke på 

att Cooper (2002) skriver att barn enligt Piaget i dessa åldrar har svårt att förstå vuxnas 

klassificeringar. Bäckius (2003) skriver att Piaget dock                              

                                å       j               . Vissa avdelningar besöktes 
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sällan, vilket kan ha berott på att de inte lockade då de kunde uppfattas som riktade till 

äldre eller yngre barn (Hultgren et al., 2015). Nordh (2013) skriver att barn gärna väljer 

böcker ur återlämningshögen och menar att sådan indirekt interaktion kan vara 

värdefull, vilket tycktes gälla även för förskoleklassbarnen. Detta torde kunna kopplas 

ihop med att barnen gärna ville ha någon slags godkännande av sina bokval. Nordh fann 

att barnen i hennes studie till stor del valde utifrån igenkänning och exponering, vilket 

överensstämde med förskoleklassbarnen. De tycktes ha nytta av stöd för sina strategier 

genom medveten exponering av medierna. 

 

Barnen sökte runt och när de hittat böcker undersökte de dem utifrån sina förut-

sättningar, vilket innebar att de fick använda sig av det som inte var text i böckerna, 

d.v.s. bilder och bokens utformning. De använde även sin kroppslighet i utforskandet av 

medierna (Bjørgen, 2012). Detta stämde med vad Elf och Petrén (2004) fann, men 

Nordh (2013) nämnde inte detta och det kan bero på att barn som inte läser använder 

böcker på fler sätt. Barnens sätt att använda böckerna talar för att diversitet är viktigt. 

 

Rörande explorabilitet torde det vara grundläggande att barnen har fysisk tillgång till 

bibliotekets medier. Förskoleklassbarnen är naturligtvis små och når inte upp till alla 

medier. Höga hyllor sänder inte välkomnande signaler till små barn (Reutzel & Gali, 

1998). Barnen behöver hjälpmedel för att nå upp i hyllorna, som pallar, men det vore 

bättre med låga hyllor. Förskoleklassbarnen använde medierna och rummet som redskap 

för samspel, lek och lärande. De behövde sittplatser där de kunde titta eller läsa 

tillsammans. Biblioteket Navet erbjöd alltså möjlighet till samvaro, då möblerna var 

gjorda för att sitta flera i. Detta medförde att ljudnivån ibland steg. Yngre barn behöver, 

enligt Chambers (2014), få prata medan de läser. Detta innebär givetvis inte att 

ljudnivån ska vara hög, utan att den tillåter samtal. Chambers betonar vidare att barn 

regelbundet behöver få utforska biblioteket. Förskoleklassbarnen gjorde detta på olika 

sätt och för det behövdes tid. Det tycktes som att 20-25 minuter var ganska lagom.  

 

Sammanfattningsvis utforskade barnen rummet och medierna spontant. Ett bibliotek där 

utformning av rummet och organisation av medierna är noga genomtänkt tycks 

möjliggöra de aktiviteter som är naturliga och fungerar bäst för barnen. Björneborns 

(2008) förslag på metoder för att underlätta serendipitet tycks vara relevanta för 

förskoleklassbarnen. Reutzel och Gali (1998) konstaterade att de äldre barnen i deras 

studie hade fler strategier för att söka medier än de yngre och författarna betonar vikten 

av att vuxna lär ut strategier. Ur ett sociokulturellt perspektiv torde det vara menings-

fullt att undervisa även yngre barn om hjälpmedel för att hitta i biblioteket. Även om de 

skulle ha svårt att förstå klassificering (Cooper, 2002) torde de med hjälp av 

modellering och stöd inom deras proximala utvecklingszon lära sig använda bl.a. 

markörer för att orientera sig i biblioteket. 

 

6.2 Interaktiva rum för alla 

Detta avsnitt handlar om den andra delfrågan, som berör hur barn interagerar med andra 

barn. Förskoleklassbarnen interagerade med andra barn i skolbiblioteket genom att 

hjälpa varandra att leta, diskutera böcker, tipsa och godkänna varandras val, vilket 

stämmer med vad Dolatkhah (2013) skriver om att barn helst tar hjälp från andra barn. 

Man kan även se det som att böckerna användes som medierande redskap för barnens 

gemenskap. Med böckerna lekte barnen, byggde på sin kunskap om världen och levde 
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sina sociala liv, liksom barnen i Elf och Petréns (2004) studie. Jämfört med Nordhs 

(2013) studie ägnade de sig i låg grad åt rastsätt och mer åt bibliotekssätt. De tycktes 

överlag vara väldigt intresserade av böckerna. De flesta av förskoleklassbarnen var 

sociala största delen av lånestunderna och för de flesta fungerade samspelet väl. Elf och 

Petréns tankar kring hur barns samspel har betydelse för deras bokval samt att andras 

godkännande av den egna boken gav status i gruppen, vilket kan ha varit drivkraften 

bakom barnens sökande efter böcker, tycktes stämma även för barnen i förskoleklassen. 

 

Samspelet såg dock väldigt olika ut för olika barn. Vissa barns exkluderades mer än 

andra och fick sällan respons eller möjlighet till samspel. Har detta någon betydelse för 

frågeställningen om vilka strategier barn har för att hitta böcker? Det verkar så. Elf och 

Petrén (2004) observerade att b                                               j     

                  å     . För flera barn i förskoleklassen tycktes alltså det faktum att 

de inte lyckas samspela utgöra ett hinder för deras praktiker i biblioteket. Elf och Petrén 

konstaterade att en pojke gav upp sökandet efter böcker då han inte fick respons på sitt 

bokval. De utvecklade inte huruvida vissa barn ständigt blev exkluderade. Det var dock 

något jag reagerade över under observationerna, vilket fick mig att fundera kring dessa 

barn. Vilken betydelse har det för deras utveckling att de samspelar i lägre grad? En av 

delarna i Chambers (2014) modell Läsandets cirkel är reaktion/respons. Syftet med hans 

modell är läsfrämjande. Det torde finnas en risk att barnen som får lite respons tappar 

intresse för läsning. Vad får det för konsekvenser för barnen och i en förlängning för 

samhället? Jag tänker förstås på segregation, på allas rätt till information och demokrati. 

Även utifrån ett sociokulturellt perspektiv är samspel är viktigt, då människan 

konstruerar sin bild av världen under samspelet (Säljö, 2005). Även Johansson och 

Hultgren (2015) betonar kraftfullt vikten av kommunikation människor emellan, se 

avsnitt 2.2. Möjlighet till samspel är alltså viktigt för förskoleklassbarnen av olika 

anledningar.  

 

Det är inte självklart att lånestunden ska se ut så att barnen själva väljer vilka de ska 

samspela med. Lånestunden är ett obligatoriskt moment och barnen har en uppgift. 

Skolan har ett särskilt ansvar för att stödja barn med svårigheter. Många barn klarar 

samspelet själva medan andra har problem. Styr man samspelet förlorar barnen 

möjligheten att ha spontana samtal kring böcker utifrån gemensamma intressen. Det 

torde dock gynna de barn som kanske annars gått ensamma, men också dem som låst 

fast sig vid en viss klasskompis och skulle kunna ha glädje och nytta av att upptäcka 

nya medier med andra barn. Hur hanterar vuxna detta dilemma? Går det att organisera 

de interaktiva rummen under lånestunden så att alla barn får möjlighet att stödja 

varandra och samspela? 

 

Jag pratade med en lärare på skolan som organiserar lånestunderna just med tanke på 

detta. Hon sätter samman barnen i par när de ska till biblioteket. De får då möjlighet att 

upptäcka andra medier än de brukar välja, men framför allt får alla höra till någonstans. 

En annan lärare berättade att många elever i hennes klass gärna letar böcker själva. De 

är äldre än förskoleklassbarnen, kan läsa och har förmodligen har utvecklat sina 

strategier för att hitta böcker. De tycks alltså inte behöva samspelet på samma sätt som 

de yngre barnen. Båda lärarna boktipsar för barnen eller låter barnen boktipsa för 

gruppen. Böckerna är så att säga godkända redan från början. 
 

För att sammanfatta detta avsnitt kan det konstateras att förskoleklassbarnen samspelade 

med andra barn i hög grad. De flesta tycktes ha nytta av samspelet för sina bokval. 
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Vissa barn hade dock svårigheter med samspel. Jag anser, med tanke på resonemanget 

om vikten av samspel för barn, att de vuxna behöver vara medvetna om vad som sker 

under ytan och tänka igenom hur detta ska hanteras så att alla barn får möjlighet att 

samspela. Den sociokulturella traditionen, som präglar läroplanen, torde numera vara 

väl etablerad på skolorna och det arbetssätt som används under lektionerna torde kunna 

överföras till lånestunderna. 

 

6.3 En möjliggörande vuxen  

Följande avsnitt behandlar den tredje delfrågan, som rör hur barnen interagerade med de 

vuxna i skolbiblioteket. Elf och Petrén (2004) konstaterade att barnen ofta behövde stöd 

av vuxna för sina bokval. Förskoleklassbarnen interagerade med vuxna i biblioteket 

genom att be de vuxna om att läsa för dem. De visade och ville prata om innehållet i 

böckerna. Barnen efterfrågade godkännande av böcker genom att visa böckerna och 

genom att fråga om de fick låna böckerna. Vuxna sökte också upp barn och då särskilt 

de barn som inte samspelade så mycket med andra.  

  

Förskoleklassbarnen styrdes inte av någon speciell uppgift utan kunde välja böcker efter 

egna intressen. Det hände dock att barnens val inte blev godkända. Ibland berodde det 

på att barnen valt för många böcker (vilket kanske helt enkelt handlade om att det blev 

tungt för barnen eller att de inte skulle hinna läsa så mycket innan nästa lånestund). 

Ibland var det dock själva boken som inte ansågs passande. En lärare på skolan 

berättade att hon aktivt hjälper barnen att välja böcker då hon är övertygad om att för 

svåra böcker minskar barnens läsintresse. Min erfarenhet är att pedagoger vill hjälpa 

barn att hitta böcker som är lagom för deras kognitiva och språkliga nivå och deras 

läsnivå, men som ändå utmanar till utveckling. Det kan också finnas oro över att vissa 

barn tenderar att fastna i en viss typ av böcker eller att föräldrarna ska ha åsikter om 

bokvalen.  

 

Det tycks som att skolbibliotekets dubbla roll i detta fall innebär ett dilemma för de 

vuxna. Å ena sida finns tanken om en problematik med att i hög grad styra barns val av 

medier. Barn använder, som vi sett, böcker på olika sätt, som till dans, räkning och lek. 

Dolatkhah (2013) skriver om värdet för unga att ha kontroll över sin egen läsning samt 

att läslust hänger samman med möjlighet att bestämma vad som ska läsas. Även 

Chambers (2014) betonar detta samt att barn behöver lära sig bedöma böcker själva. 

Ambitionen att främja barns läslust genom att välja lämpliga böcker åt dem kan med 

andra ord bli kontraproduktiv. Å andra sidan anses barn behöva hjälp att upptäcka olika 

typer av medier (Dolatkhah, 2013; Skolverket, 2011), samt riskera tappa intresset om de 

får svåra böcker. Man kan ana en viss skillnad mellan biblioteks- och skolfältets syn på 

saken. Dolatkhah betonar vikten av samarbete mellan professionerna för barns läsning. 

Det torde vara lämpligt att biblioteks- och skolpersonal som ska samarbeta diskuterar 

denna fråga.   

 

Resultaten kring vuxnas godkännande av barnens bokval överensstämde med Elf och 

Petréns (2004), men det framgick tydligare i föreliggande studie att de vuxna 

modellerade för förskoleklassbarnen hur de kunde göra för att bedöma böckerna. Min 

slutsats kring dilemmat med de vuxnas roll i förhållande till barns bokval utgår från 

Chambers (2014) syn att barn måste lära sig bedöma medier själva. I linje med den 
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sociokulturella traditionen menar jag att barn behöver vägledning inom den proximala 

utvecklingszonen för att lära sig detta.  

 

Den uppmärksamme läsaren har säkert noterat att även barnen modellerade för 

varandra. Det handlade ofta om att visa var böcker fanns. Möjligheten att barn 

modellerar inom andra barns proximala utvecklingszon torde vara ganska stor då de 

flesta ligger nära varandra i utveckling. Barnen i förskoleklassen var fria att samspela, 

och vuxna tyckte inte att det störde. Enligt Chambers (2014) kan barn vara viktiga för 

varandra i detta avseende. 

 

För att sammanfatta diskussionen betonar jag, utifrån resultaten av min studie, vuxnas 

betydelse för att stödja förskoleklassbarnens olika behov. Det tycks som att barn 

behöver såväl frihet att välja i ett rikt utbud som hjälp att lära sig strategier för att 

upptäcka nya medier. Barnen kan vara hjälpta av modellering för att förstå hur 

biblioteket fungerar samt medvetet organiserade lånestunder med tid och möjlighet att 

samspela. En miljö som främjar läsning på olika sätt är de vuxnas ansvar (Hultgren et 

al., 2015). Vad gäller förhållningssätt finns det anledning att fundera över vuxnas 

åsikter om bokval då barn dels använder böcker för olika syften, dels behöver lära sig 

att själva kritiskt bedöma böckernas värde. Barn har även rätt till information (UNICEF, 

2009) och i denna kontext kan det innebära tillgång till medier, valmöjligheter och ökad 

kontroll över bokval. Jag anser att det behövs vuxna som vet hur biblioteket fungerar för 

att kunna stödja barnen på bästa sätt, vilket naturligtvis är ett argument för ökad 

bemanning av skolbiblioteken.  

 

Skolverket (2011) skriver, som jag nämnde i inledningen, att syftet med skolbiblioteket 

är att barnen ska kunna söka själva. Jag tolkar inte det som att målet är att barnen går 

runt alldeles själva, utan att de har tilltro till sin förmåga att använda biblioteket. Jag 

tänker att barnen förmodligen kommer att ha olika strategier, men det viktiga är att de 

lär sig fler strategier med tiden och själva kan bestämma själva hur de ska gå tillväga. 

En slutledning utifrån studien är att en viktig roll för vuxna är att hjälpa barnen att 

skaffa sig sådan tilltro. Begreppet empowerment innebär "att stärka människor genom 

att medvetandegöra dem om deras egna sociala och ekonomiska villkor och på så sätt 

öka deras handlingsutrymme genom kunskap och motivation" (Johansson & Karlsson, 

2013, s. 84) och passar bra i sammanhanget. 

 

6.4 Reflektion kring vald metod 

I metodavsnittet nämns några observandum vid användande av deltagande observation 

(Wildemuth, 2009). Beträffande forskarens påverkan på situationen är Wildemuths råd  

att försöka bli en del av situationen samt att reflektera över sin egen påverkan. Vid det 

första observationstillfället tror jag att en flicka stördes av att jag tittade på henne (då 

hon ideligen tittade åt mitt håll) och i fortsättningen var jag mer diskret, genom att inte 

titta så mycket på barnen utan lyssna desto mer, vilket tycktes fungera.  

 

Det kan finnas risk att deltagarna leder forskaren till fel slutsatser. Jag knappast tror att 

så unga barn har intresse av att vilseleda, men de kan däremot försöka vara till lags, 

vilket jag märkte en gång när jag frågade en pojke vad han skulle låna och han 

beredvilligt satt igång att leta. En annan pojke förklarade, när jag frågade honom om 

bilder i böcker, att han såg "inre bilder" när han läste. Jag var imponerad, tills min 
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handledare klokt påpekade att det lät som en vuxens kommentar, som pojken lade fram 

för mig.  

 

Den tredje svårighet Wildemuth (2009) nämner är att samla in data på grund av 

metodens och kontextens karaktär. Då jag fokuserade på ett barn i taget missade jag 

förmodligen många viktiga händelser. Andra barn kom dessutom fram och pratade med 

mig när jag observerade, vilket naturligtvis gjorde att jag fick avbryta observerandet för 

en stund. Jag tror ändå jag haft nytta av min erfarenhet som lärare för att snabbt kunna 

växla fokus mellan barnen.  

 

Barnen visste, som jag tidigare nämnt, att jag är lärare på skolan. Jag bemödade mig om 

att inte sätta gränser för dem; jag varken bestämde vad de fick låna, eller sade till om de 

blev högljudda. Jag tror att de såg mig som en vuxen som fanns där för dem, med tanke 

på att de bad mig om hjälp, men inte som deras lärare, med tanke på att Hugo i exempel 

5.4 avslöjade sin sekundära justering för mig. Ju mindre jag frågade barnen och bara 

försökte hålla mig i närheten och diskret observera, desto mer obekymrat tycktes barnen 

fortsätta med sina aktiviteter. Jag antog därmed inte enbart rollen som delvis deltagande 

observatör (Fangen, 2005) som jag avsett från början, utan växlade mellan att enbart 

observera och delta i samspel. Ju bättre jag blev på att smälta in, desto mindre tror jag 

att jag störde barnen. Jag tror inte att min närvaro påverkade barnens handlingar så att 

resultatet från studien skulle blivit mycket annorlunda jämfört med om jag exempelvis 

utan barnens vetskap hade filmat dem. 

 

Jag är medveten om att det inte går att generalisera utifrån resultaten, dels på grund av 

den ringa omfattningen av studien, dels på metodens karaktär. Kontexten torde dock 

inte vara unik då det finns många små skolbibliotek som är obemannade (Kungliga 

Biblioteket, 2015). 

 

Jag upplevde att metoden var bra för att komma under ytan på skeenden. Såg man ut 

över rummet verkade allt lugnt och trevligt, men i och med fokuseringen på enskilda 

barn upptäcktes de som hade svårigheter. Barnen var inte så intresserade av att svara på 

frågor; flera tackade nej när jag frågade, och det är inte säkert att de hade kunnat 

formulera sina svårigheter. 

 

7 Slutsatser 

Syftet med studien var att öka kunskapen dels om vilka strategier barnen i en 

förskoleklass har då de letar efter böcker att låna i skolbiblioteket, dels vilka faktorer 

som underlättar och hindrar deras sökande. På så sätt ville jag fördjupa förståelsen för 

hur lånestunder kan utformas på ett bra sätt för de yngsta barnen i skolan, samt för hur 

de kan bli mer självständiga i sin biblioteksanvändning.  

 

Huvudfrågan handlade om hur förskoleklassbarnen använder skolbiblioteket under 

lånestunderna. Delfrågorna besvaras här i korthet: 

 

Beträffande hur barnen interagerade med den fysiska miljön i skolbiblioteket tydde 

observationerna på att divergenta strategier var vanliga bland förskoleklassbarnen. 

Barnen använde rummet och medierna som redskap för lek, samspel och lärande. 
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Svaret på frågan om hur barnen interagerade med andra barn i skolbiblioteket var att 

samspel med andra barn tycktes viktigt för de flesta. Barnen använde böckerna som 

redskap för samspel, i vilket de inkluderade eller exkluderade andra barn. Då barnen 

visade böcker för andra barn i hopp om att få godkännande var det troligen en del av 

samspelet, d.v.s. en tillträdesstrategi. 

 

Gällande hur barnen interagerade med vuxna i biblioteket visade det sig att barnen sökte 

upp vuxna för att få hjälp med att hitta medier, diskutera böcker och för att de vuxna 

skulle läsa för dem. De vuxna sökte upp barnen för att modellera strategier för hur man 

kan välja böcker, de läste för barnen samt bedömde bokval. Då barnen sökte 

godkännande av sina bokval hos vuxna handlade det snarare om att få tillstånd att låna 

böckerna än om tillträdesstrategier. Barn och vuxna hade ibland olika åsikter om vilka 

böcker som var lämpliga och barnen accepterade de vuxnas beslut.  

 

De faktorer som tycktes hindra barnens sökande efter medier var exempelvis att de 

flesta av barnen inte kunde läsa, att de hade svårt att hitta samt att de tycktes vara 

beroende av samspel och godkännande av sina bokval.  

 

Utifrån empiri, teori samt tidigare forskning fann jag några faktorer som torde 

underlätta förskoleklassbarns praktiker i skolbiblioteket: 

 

 Rummet och mediernas organisation anpassas till barns sätt att söka. 

 Alla barn ges möjlighet till samspel med andra barn.  

 Lånestunden organiseras med tanke på barnens behov och olika förmågor. 

 Vuxna ger barn stöd i att utveckla strategier för att hitta medier och ta beslut 

kring val av medier. 

 

Mina slutsatser ligger i linje med Elf och Petréns (2004) studie med tanke på barns 

samspel i biblioteket och samspelets betydelse för bokval. Resultaten överensstämmer i 

mycket även med Elf och Petréns, Nordhs (2013), Björneborns (2008) samt Reutzel och 

Galis (1998) med avseende på barns strategier i biblioteket. Det sociokulturella 

perspektivet med Säljös (2005) och Partanens (2007) beskrivningar av processen kring 

hur barn lär med hjälp av fysiska och språkliga redskap, Björneborns (2008) modell för 

att beskriva hur människor söker i det fysiska biblioteket samt Corsaros (2004) teori 

kring barns interaktiva rum var användbara för att analysera empirin. 

 

Förslag till vidare forskning är liknande studier i bibliotek som anpassats efter barnens 

sätt att söka medier. Det skulle också vara intressant att se vad som skulle hända allt 

eftersom barnen fick undervisning i strategier samt om deras beroende av vuxnas 

godkännande i samband med bokval skulle förändras om barnen hade större kontroll 

över sina val.  
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Bilaga 

 

Medgivande inför studie om barn och skolbibliotek 
 

Jag heter Ulrika Winterfeldt     j             å                          å  (och 

jobbar i tvåan på Hammarnskolan). Jag skriver min uppsats som avslutning på 

utbildningen och den ska handla om hur yngre barn som ännu inte läser eller är i början 

av sin läsutveckling gör för att hitta böcker att låna i skolans bibliotek. Tanken med 

studien är att upptäcka vad som kan göras för att biblioteket ska fungera bättre för barn i 

dessa åldrar. 

 

Jag tänker använda mig av deltagande observation, vilket innebär att jag är med när 

förskoleklassen går till skolans bibliotek för att låna böcker, och där kommer jag att 

prata med barnen och anteckna vad de säger och hur de gör när de letar böcker. Jag 

följer självfallet Vetenskapsrådets etiska krav och riktlinjer för forskning. Eventuellt 

spelar jag in vissa samtal om barnen samtycker, och det är enbart för att jag annars inte 

kommer ihåg vad barnen sagt. Inspelningarna raderas när jag skrivit ner dem och enbart 

jag kommer att lyssna på dem. Observationerna ska enbart användas för denna studie 

och personliga uppgifter sprids naturligtvis inte till obehöriga. Rapporten utformas så att 

man inte vet vilket barn som sagt vad och man ska inte kunna känna igen någon när 

man läser den. 
 

Jag frågar ditt barn om hon/han vill deltaga och det går bra att när som              j      

                             å   å   .                   å                                   

     å                    å       j                          å                      

att fylla i namn nedan. 

Vill du läsa uppsatsen när den är klar kan du kontakta mig. 

 

                        

Ulrika Winterfeldt 

0503-13186, 0731-594748 

ika@hjomail.se 

 

........................................................................................................................................ 

 

 

                           , .........................................., deltar i en studie om barns 

strategier för och tankar om hur man hittar böcker i skolbiblioteket. 

 

Underskrift från vårdnadshavare: ............................................................  
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