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Sammanfattning/Abstract 
 

I denna studie undersöks hur barnböcker väljs till förskolan. Studiens frågeställningar är hur pedagogerna 

tänker om val av barnböcker, och hur barns inflytande och delaktighet ser ut i det valet. Resultatet baseras på 

åtta kvalitativa halvstrukturerade intervjuer med förskollärare. Ett resultat som framkommer i analysen är att 

förskollärarna har flera utgångspunkter och tankar kring deras val av barnböcker. Det framkommer också att 

barn kan ges inflytande och vara delaktiga på olika sätt över valet av barnböcker. En slutsats är att barnen inte 

alltid ges möjlighet till att följa med till biblioteket men att förskollärarna ändå till stor del utgår från barnens 

intressen när de väljer böcker. Detta gör dem genom att vara lyhörda och försöka se, lyssna in och 

uppmärksamma barnen. Ytterligare en slutsats är att de barn som ändå ges tillfälle att följa med till biblioteket 

mer direkt är delaktiga och har mer inflytande över valet av böcker samtidigt som de ges möjlighet att bli 

bekanta med ett större bokutbud. De får också möjlighet att upptäcka biblioteket som en plats att söka och leta 

information.  
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1. Inledning  

Barnböcker är centralt för förskolans verksamhet. De flesta förskolor har tillgång till barnböcker, i varierad 

mängd och boklån på biblioteket är vanligt för att bredda det egna bokutbudet på förskolan. Läsning av böcker 

har många bra fördelar menar Granberg (2006) som att det t.ex. påverkar barnets språk och språkutvecklingen 

positivt. I förskolans Läroplan lpfö98 (rev 2010) finns strävansmål som säger att ”Förskolan ska lägga stor vikt 

vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för 

den skriftspråkliga världen” (Skolverket, 2010:7). Läsning och arbetet med barnböcker sker på många olika 

sätt i förskolan. Högläsning, sagostunder eller boksamtal är några exempel på läsning. Barnböcker och sagor 

kan användas på flera olika sätt i pedagogiska sammanhang menar Pramling Samuelsson, m.fl. (1993), de kan 

bland annat vara en utgångspunkt för ett tema eller projektarbete. För att barnböcker ska gynna barnen på bästa 

sätt, tror vi att det är viktigt att låta barnen vara delaktiga och ha inflytande över de böcker som de möter i 

förskolan. I förskolans läroplan finns även strävansmål som säger att ”Förskolan ska sträva efter att varje barn 

utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation” 

(Skolverket, 2010:12). Vilket denna formulering ur Läroplanen visar på något centralt, nämligen att barn har 

rät till delaktighet och inflytande i sin vardag, samt vikten av att ta till vara barnens intresse i förskolan. 

 

Vi har själva många positiva minnen från läsning i barndomen och det finns forskning som understryker detta 

och som menar att tidig positiv läsupplevelse bidrar till en vilja att själva lära sig läsa. ”Barn som ständigt har 

fått höra härliga och underbara berättelser har en positiv och glad inställning till att lära sig läsa” (Fox, 2010: 

61). Det är denna förståelse som ligger till grund för vårt val av att närmare undersöka barnböckernas plats i 

förskolan. 

Utifrån att barnböcker är en central aspekt av den svenska förskolans verksamhet som syftar till individens 

utveckling av exempelvis individens språk och språkutveckling. ”Språk och lärande hänger oupplösligt 

samman liksom språk och identitetsutveckling” (Skolverket, 2010:7). Vi undersöker i detta arbete hur 

pedagoger väljer de barnböcker som kommer till avdelningen. Det skulle kunna vara så att barnen har stora 

möjligheter till inflytande genom att pedagogerna tar till vara barnens intressen, tankar och val av barnböcker, 

och låter det vara utgångspunkt för vilka barnböcker som finns på förskolan. Det skulle också kunna vara så 

att barnens intresse och möjligheter att välja barnböcker begränsas av pedagogerna genom att de själva styr 

över de barnböcker som finns och lånas hem till förskolan. Hur ser det då egentligen ut i praktiken? För att få 

svar på detta så har vi valt att undersöka hur pedagoger från olika förskolor arbetar med barnens inflytande och 

delaktighet över de böcker som kommer till, och finns på avdelningen. Vad utgår de ifrån och hur tänker 

pedagogerna kring val av barnböcker och hur arbetar de för att få med barnen i detta arbete.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet är att undersöka hur barnböcker väljs till förskolan.  

 

För att ta reda på detta så har vi valt att utgå från följande frågeställningar. 

 

 Hur tänker pedagogerna om val av barnböcker? 

 Hur ser barns inflytande och delaktighet ut i valet av barnböcker? 
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2. Bakgrund 

2.1 Barnbokens historia  
 

Barnlitteraturen har i flera avseenden setts som enklare form av litteratur och som genre avgränsas den genom 

att den främst riktas till en yngre publik. Genom tiderna har det getts olika svar på frågor om vad en barnbok 

är. Barnboken rymmer och har rymt ett åtskilliga genrer. Allt från folk- och konstsagor till taktila barnböcker 

avsedda för små barn och blinda barn, samt återberättelser och tolkningar av legender och myter, men också 

religiösa texter. Även bilderböcker hör till barnlitteratur men den bör särskiljas från andra illustrerade böcker 

eftersom bilderboken utgör en särskild kategori. På 1850-talet hade bilderboken blivit en symbol som användes 

för de flesta böcker utgivna för små barn, och i förlagskatalogerna fick bilderböckerna en egen rubrik på 1860-

talet. Dessa genrer är unika och återfinns sällan inom vuxenlitteraturen. Nutidens bilderböcker är komplexa i 

både bild och text och har ett dubbelbottnade budskap vilket för med sig att bilderboken numera inte bara 

vänder sig till småbarn, utan sträcker sig högre upp i åldrarna. (Kåreland, 2008)  

 

I artikeln Barnlitteraturens utveckling i Sverige, står det att Den första barnboken som publicerades i Sverige 

redan 1591 och heter En sköön och härligh jungfw speghel (Kåreland, 2008).  Barnboken var en översättning 

från tyska och var skriven av en präst vid namn Conrad Porta Sedan. Denna bok riktade sig främst till flickor 

i högre samhällsklasser. Boken innehöll exempel från bibeln som gav dessa unga flickor religiösa 

förhållningsregler om god moral. Under 1600-talet publicerades enbart ett fyrtiotal titlar i Sverige. Dessa 

böcker hade ett religiöst innehåll och var av utländskt ursprung. Under 1700-talet ökade barnboksproduktionen 

något, och ett åttiotal titlar publicerades men inte alls med samma religiösa prägel som tidigare. Kåreland 

(2001) redogör för att de äldsta barnböckerna varken var roliga eller spännande vilket bidrog till att barn ofta 

föredrog vuxenlitteratur framför barnlitteratur. Historiskt har barnböckerna ofta använts utifrån ett didaktiskt 

syfte och spelade då en viktig roll i barnuppfostran. Det pedagogiska syftet var att förmedla normer och, 

önskvärda värderingar som handlar om antingen religion, arbetsamhet eller renlighet. Å ena sidan reflekterar 

dåtidens böcker ett intressant synsätt på barnet och de rådande uppfostringsideal men också hur de sociala och 

samhälleliga förhållandena förändrats.  

 

Kåreland (2008) beskriver att barnboksutgivningen ökade kraftigt i Sverige under 1800-talet och då uppkom 

även de första skolbiblioteken men det dröjde en bit in på 1900 – talet innan boken blev tillgänglig för alla barn 

i samhället.  Under 1800-talet kom det till olika typer och genrer av berättelser. Dessa kategoriserades utifrån 

barnets samhällsklass, ålder och kön. Böckerna saknade också konstnärliga ambitioner. Det var också under 

detta århundrade som den klassiska pojk och flickboken växte fram. Sagor, visor och ramsor samlades in i 

nästan hela Europa under 1800-talet. De som startade detta insamlingsarbete primärt i vetenskapligt syfte, var 

Bröderna Grimm i Tyskland. I flera av deras folksagor hittar man sagor som kom att bli favoriter bland barnen. 

År 1812 gavs en samling med deras folksagor ut. I denna samling kan man hitta Hans och Greta, Askungen 

och Snövit. De barnböcker som gavs ut under större delen av 1800-talet var huvudsakligen översättningar, 

främst från tyska men också från andra språk. Kåreland (2008) lyfter också fram Barnkammarens bok från 

1882 och framhåller att den utgör en milstolpe i den svenska barnbokens historia. Denna bok är en av de första 

genuint svenska bilderböckerna i Sverige. Den ses som genuin eftersom den både innehåller gamla ramsor och 

folkliga verser och det var Barnkammarens boks förtjänst att de äldre svenska folkrimmen spreds och blev 

populära runt om i Sverige.  
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2.2 Pedagogiska/didaktiska ambitioner 
 

Kåreland (2008) skriver att under 1900-talet, som även kallats barnets århundrade, så började man 

uppmärksamma barnens behov av den fria läsningen och även propagera för att barn skulle få möta litteratur 

och konst i tidig ålder. Med detta följde också ökade konstnärliga krav på barnböckerna. Det började också 

skrivas nya sagor under 1900-talets början som kallades för konstsagor. Dessa konstsagor tog sin inspiration 

från folksagan och författarna till konstsagorna var framförallt kvinnliga författare. Selma Lagerlöf och 

Hjalmar Branting som främst skrev böcker för vuxna gav även dom ut sagor för barn vid denna tid. 1906-1907 

utkom Lagerlöfs kända berättelse om Nils Holgersson underbara resa. Simonsen (2004) beskriver att de främsta 

svenska förskolepionjärerna Ellen och Maria Moberg var inspirerade av den tyska pedagogen Fredrich Fröbel, 

1782-1852. Fröbel skapade en viktig pedagogisk grundidé som rör barns läsande. Utifrån Fröbel-pedagogiken 

menar man att barn har behov av olika texter som är anpassande för de små barnen. Språket i de vanliga 

folksagorna ansågs ofta vara för svårt. Simonsen (2006) menar att systrarna Moberg som var verksamma i 

Sverige under 1900-talets början bidrog till utveckling av traditioner kring sådana anpassade rim och ramsor 

enligt en fröbelpedagogik. Det gjorde de genom att 1910 ge ut böckerna Fingerlekar för barnkammare, och 

Kindergarten och småskolan. I och med detta reproducerade de iden om barnens behov av en alldeles särskild 

litteratur samt vikten av att barn kommer i kontakt med läsning.  

 

En annan aktör utanför Fröbel-pedagogiken som var intresserad av barns läsning var Alva Myrdal som var 

rektor vid Stockholms socialpedagogiska seminarium i Stockholm på 1930-talet. Hon problematiserade vad 

små barn skulle läsa för litteratur och hur dess innehåll skulle se ut. Hon avfärdade de flesta traditionella 

folksagorna och menade att det moderna barnet var i behov av modern litteratur, berättelser och sagor. Hon 

talade för att ett nytt innehåll och en ny form i barnlitteraturen, som skulle omfatta barnets vardag, samtid och 

behov (Simonsen, 2004). 

 

Kåreland (2008) skriver att under 1900-talet genomfördes flera förändringar som syftade till förbättring för 

barnfamiljer och barnkulturen. Ett huvudsyfte var att ge alla barn, oberoende av föräldrarnas ställning, rätt till 

utbildning och studier samt en trygg uppväxt. Sådana reformer ledde i förlängningen till att fler och fler 

barnböcker gavs ut. Det blev till och med så att barnboksutgivningen fördubblades under 1940-talet och redan 

under 1950-talet så var siffran uppe i omkring fyrahundra titlar per år. Detta kan/skall jämföras med att det 

gavs ut ett hundratal titlar per år vid/runt sekelskiftet. Det är också under 1945 som födelsen av den moderna 

svenska barnboken brukar placeras. Kåreland (2001) beskriver samtidigt att under denna tid kom Astrid 

Lindgrens Pippi Långstrump. Böckerna om Pippi Långstrump är välkända inte bara i Sverige, men genom 

översättningar har de kommit att bli välkända i hela världen. Gestalten Pippi Långstrump kommer att bli 

symbol för det nya fria barnet som motsätter sig vuxnas krav och förbud. 

 

Allt sedan 1960-talet så har barnbokens status ökat. Det var dock först på 1970-talet som barnlitteraturen tog 

sig in i akademin och blev ett universitetsämne för blivande lärare i svenska. Barnlitteraturen blev även under 

1970-talet ett obligatoriskt ämne för blivande lärare i svenska. Barnboksforskningen växte fram i större 

omfattning och 1977 kom de första litteraturvetenskapliga avhandlingarna om barnlitteratur. Under 1970 

expanderade den svenska förskolan vilket resulterade i ett större behov av barnböcker, framförallt bilderböcker, 

och det var också då som faktaboken för barn utvecklades (Kåreland, 2008). 

 

När barnstugeutredningen, som var en arbetsplan för förskolan, kom på 1970- talet så skedde en skärpning av 

både form och innehåll av den svenska förskoleverksamheten. I denna utredning fördes idén fram om att 

bokbeståndet på förskolor ska vara rikligt (Simonsson, 2004). I barnstugeutredningen underströks särskilt 

vikten av uppslagsböcker och faktaböcker som en källa för att bidra till kunskapssökande och information 
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vilket ska finnas tillgängligt för barnen. Det framhölls att barnen bör komma i kontakt med böcker av god 

kvalité av skilda genrer. De samarbeten som skedde under 1970- talet mellan biblioteken och förskolan, 

resulterade i tillgång till ett större bilderboksutbud än förskolans egna bokutbud. Detta genom de bibliotekslån 

och träffar med barnbibliotekarier som presenterade nya böcker och höll träffar för att inspirera personalen på 

förskolan (Simonsen, 2006).  

 

Det finns en lång tradition av böcker i förskolan menar Simonsson (2004) samt att böckernas ställning är 

oförändrad som pedagogisk medel. Dock så har barnboksynen med tiden ändrat karaktär från uppfostrande till 

att bli utvecklande och roande. Detta visar att samhällets syn på barnet också finns med i bilderböckernas 

innehåll. I tidiga måldokument som Barnstugeutredningen (1972) och det pedagogiska programmet för 

förskolan ges tydliga anvisningar för hur pedagoger bör arbeta med litteratur och bilderböcker. En sådan 

styrning av verksamheten saknas i senare dokument för förskolan som exempelvis Lpfö 98. I läroplanen ges 

tvärtom stort handlingsutrymme till egna tolkningar och pedagogerna bestämmer själva vilka böcker som ska 

finnas och hur, var och när de ska arbetar med dem för att barnen ska kunna nå målen.  

2.3 Demokrati och inflytande i styrdokument 
 

Demokratibegreppet lyftes fram i barnstugeutredningen (1972) och relaterades då främst till de äldre barnens 

självständighetsfostran. Det var utvecklingspsykologiska teorier som var inspirationskällan till utredningen, 

och hur pedagoger bör arbeta för att bidra till barnens utveckling beskrevs mycket noggrant. Under de senaste 

årtiondena har demokratibegreppet betonats i förskolans styrdokument (Westerlund, 2011). I det pedagogiska 

programmet för förskolan (1987) så var det i huvudsakligen tre områden som förskolans innehåll delades upp 

i. Dessa delar var samhälle, natur och kultur. Det var framförallt i samhällsdelen som demokratifostran lyftes 

fram och vi finner formuleringar om detta i relation till tankar om solidaritet, jämlikhet och ansvar. På förskolan 

sågs gruppens processer som mycket betydelsefulla. Grundläggande värden som skulle bidra till ett 

demokratiskt klimat var rättvisa, solidaritet och alla människors lika värde. På 1980-talet hade inte 

demokratibegreppet inflytande förts in i förskolans styrdokument trots att det beskrivs att de äldre barnen borde 

vara delaktiga i beslutsfattande. I det pedagogiska programmet var det av betydelse att innehållet i 

förskoleverksamheten utgick och valdes utifrån barnens intressen och tankar.  

 

Westerlund (2011) säger att 1998 så fick förskolan en egen läroplan (Skolverket, 2010). Här träder inflytande 

in som ett centralt begrepp där det ansluts till demokratiuppdraget. Under rubriken ”normer och värden” i 

Läroplanen blev demokrati innehållets kärna. I och med detta så tolkas inflytande och demokrati som två delar. 

Begreppen skiljer sig åt men är ändå i nära relation till varandra. I begreppet inflytande läggs vikt vid att barnen 

ska ges möjlighet att utveckla sin vilja och förmåga att ta ansvar och vara delaktiga. Sett till demokratibegreppet 

så handlar det mer om att föra vidare grundläggande demokratiska värderingar. I Lpfö 98 finns inte de 

åldersbegränsningar kvar så som det fanns i det Pedagogiska programmet för förskolan (1987) . Där skrivs det 

istället fram att alla barn oavsett ålder ska få delta, samt ta ansvar efter ökande förmåga. I den reviderade 

läroplanen Lpfö 98 (rev 10) beskrivs barns inflytande igen i termer av ålder och mognad.   

 

2.4 Läsning av barnböcker enligt Lpfö 98  
 

Även om det i förskolans läroplan Lpfö 98 finns få uttalanden som är konkreta när det gäller läsning och 

litteratur så kan man ute i den praktiska förskoleverksamheten se att barnböcker och läsning ges relativt stort 

utrymme (Kåreland 2008). När språkets betydelse tas upp i förskolans läroplan så är det sällan att litteraturen 

kopplas samman med språket, även om det skulle kunna vara en logisk koppling. Det nämns att barns intresse 

för den skriftspråkliga värden ska stimuleras, men litteratur och barnböcker nämns inte uttryckligen, när det 
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kommer till att väcka intresse för språkets och skriftens värld. Lpfö 98 är mer konkret i fråga om innehåll och 

metod. Det noteras att man för att främja barnets utveckling kan ta hjälp av uttrycksformer som sång och musik, 

bild, drama, och dans och rörelse. Läsning, barnböcker eller litteratur skrivs inte heller här fram. Att barnboken 

och läsandet inte ges någon betydande plats i förskolans läroplan menar Kåreland (2008) kan grunda sig i att 

förskolebarn inte sysslar med läsning som andra elever på högre stadier i skolan gör. Förskolebarnens möte 

med litteraturen har framför allt en lyssnande och muntlig karaktär. Det handlar om ett kollektivt läsande där 

högläsning står i centrum.  
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3. Litteraturgenomgång 

3.1 Barnboken 
 

Litteraturpedagogen, kritiken och författaren Agneta Edwards beskriver i sin bok Bilderbokens mångfald och 

möjligheter (2008) att barn tillägnar sig ett rikt språk när de tidigt i livet får höra berättelser och sagor (Edwards, 

2008). Författaren lyfter också fram att den som dagligen omges av böcker och är i gemenskap med läsande 

vuxna som tar sig tid att samtala med barnen, får inte bara ett rikare språk utan också bok-vana och lust till att 

läsa böcker. Förskolan har en viktig roll i sitt språk och litteraturarbete, särskilt för de som av olika skäl inte i 

så stor grad möter litteraturen, språket eller läsningen i andra miljöer. Det berör exempelvis de barn som inte 

har vuxna som läser och kommunicerar med dem, eller barn med annat modersmål än svenska. Förskolan har 

i och med detta, möjlighet att utjämna språkklyftan. Ett sätt att göra detta är genom den betydelsefulla 

högläsningen. I och med detta läggs grunden till barnets ord och språkbank. Genom högläsningen så ges barnen 

möjligheter att lyssna till skriftspråket där de kan urskilja och erfara uttal, satsmelodi, struktur och hur meningar 

är uppbyggda. Framförallt så gynnar högläsningen de barn som har föräldrar med annat modersmål än svenska, 

eftersom högläsningen på förskolan kanske är det enda tillfälle barnen kommer i kontakt med det svenska 

språket och hör hur det låter. Läsningen påverkar också barnets emotionella, sociala och intellektuella 

utveckling. Sagor och böcker gör så att barnen vidgar sina idéer till leken och stimulerar deras fantasi.  

 

Förutom att barnböcker bidrar till en inre personlig utveckling så argumenterar Edwards (2008) vidare att 

böcker också öppnar dörrar till samhället och världen.  Likaså kan bokens karaktärer skapa ökad förståelse, 

medkänsla och tolerans. Det kan stärka den egna självkänslan att man förstår att man inte är ensam om sina 

känslor. Barnet ser att det inte är ensam om att känna sig rädd, arg, ledsen eller utanför. Utifrån ett 

barnperspektiv så kan bilderböcker ta upp svåra saker som sjukdom, död eller familjekonflikter och andra 

otäcka upplevelser. Läsningen ger barnen chans till att bearbeta och hantera starka känslor. Författaren 

beskriver vidare, när det kommer till barnböcker så letar vi ofta efter något budskap som vi vill förmedla och 

som barnen ska lära sig. Barnboken behöver dock inte alltid ses som ett pedagogiskt verktyg eller ett 

socialiserings redskap. Istället kan man tänka att barnböcker ska beröra, väcka känslor och tankar samt 

stimulera fantasin. Därför ska man aldrig avfärda barnens val av böcker på exempelvis biblioteket eller vid 

lässtunderna på förskolan utan att först visa intresse. Om man direkt avfärdar barnets val utan att ha tittat, 

provläst och diskuterat boken med barnet så kan man gå miste om den spännande diskussion som får barnet att 

känna sig bekräftad fastän barnets bokval avisas.  

 

Edwards (2008) framhåller att böcker är barns samhällspegel och kan rubba på eller stärka traditionella roller 

och mönster. Barnböckerna som barnen möter är en av dom källor som formar deras förståelse och uppfattning 

av människor och världen. Genom barnböcker kan barn få insikt om att exempelvis människor kan se olika ut 

och vara på olika sätt. Kåreland (2013) menar dels att litteraturen kan ge kunskap om andra kulturer samt göra 

det lättare att förstå ”det främmande”, men också att barnböcker kan både bryta mot sociala koder samt verka 

normbrytande och kan utmana barnet i sitt agerande och sätt att vara som person. Det är viktigt att de 

barnböcker som barn möter inte ska reducera deras fria utvecklingsmöjligheter under den tid som barn bygger 

upp sin framtid och identitet. Barnböcker måste få lov att vara utmanande och tänja på gränserna.  

 

I förskolan så kan högläsningen bidra med exempelvis utveckling av ordförråd och berättande strukturer samt 

vidga barnens referensramar och vyer. Det kan också bidra till barnens socialisering, om högläsningen i 

förskolan genomförs på ett genomtänkt didaktiskt sätt, (Damber m.fl.: 2013). En av de viktigaste sidorna 

högläsningen har menar Chambers, (2014) är den sociala gemenskapen. När man läser tillsammans bildas en 

gemenskap genom de gemensamma upplevelserna och det bidrar i sin tur till stärkta band. Det är utifrån detta 
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som Chambers (2014) argumenterar för att en av läsningens viktigaste bidrag är att det utvecklar en social 

gemenskap. Författaren lyfter också fram att om människan ska kunna utvecklas till litterära läsare, oavsett 

ålder, så är det muntliga berättandet nödvändigt.  

 

Andra saker som högläsningen kan bidra med enligt Fox (2010) är att barn som ofta får höra berättelser har en 

glad och positiv inställning till att lära sig läsa. Ju mer känslofyllt och målande man läser ju mer fantastisk kan 

också upplevelsen bli, vilket kan bidra till att barnen kommer att uppskatta böcker. När vi läser för barnen så 

kan vi förse dom med mycket information. Barnen får också större erfarenheter av världen ju mer man läser 

för dem och genom det innehåll som de möter i barnböckerna. Andra fördelar med högläsning tidigt i barnens 

liv är att barnets läsinlärning utvecklas. När barnet hör andra människor prata så läggs grunden för barnets 

talförmåga. Det kan vara allt från när de hör sånger och rytmer till sagor och ramsor. Att prata regelbundet, 

sjunga eller läsa högt för barnet redan från födseln gynnar barnet i den fortsatta skolgången menar författaren.  

Ju mer barnet möter språket genom böcker, och samtalar med andra ju mer ordförståelse tillägnar barnet sig 

ord och det lär sig att bygga tankebanor. Dessa faktorer bidrar positivt till barnets fortsatta lärande men också 

sociala utveckling.  

 

Barn som får se och höra berättelser och sagor tidigt har lättare att känna medkänsla, inlevelse och empati 

menar Granberg (2006). Barn med lång erfarenhet och vana utvecklar sin fantasi och föreställningsförmåga 

och blir samtidigt verbalt utvecklade. Med fantasins hjälp kan dessa barn skapa inre bilder utifrån en berättad 

historia. Fantasin omvandlar orden till ett inre bildspel. Barn får en positiv och gemensam upplevelse av 

sagostunden vilket stärker samhörigheten i barngruppen. Författaren menar vidare att barn kan bli hjälpta av 

sagornas symboliska betydelse för att förstå och bearbeta känslor, intryck och upplevelser. I sagorna framställs 

moraliska innebörder på ett sätt som barn förstår, exempelvis gott och ont, rätt och fel. Barnböcker och 

sagostunden ger barnen tillfälle att identifiera sig med sagans figurer samt känna sympati för dem. Ekström 

och Isaksson (1997) menar att barn har ett stort behov av tillgång till bra barnböcker, eftersom de har svårare 

än vuxna att uttrycka sina upplevelser i skrift och ord. Genom barnböckerna kan de själva få uppleva saker 

som gör att dom sedan själva får lust att uttrycka sig med bild och ord. Författarna beskriver vidare att det har 

mycket god effekt på barnen om vuxna dagligen läser högt för dem redan från tidig ålder. Även Damber m.fl. 

(2013) nämner att det finns flera studier som pekar på att barn redan i späd ålder börjar utveckla ett intresse för 

litteratur. Förskollärarnas barnboksläsande för och tillsammans med barnen lämnar avtryck 

språkutvecklingsmässigt men också i barnens senare utveckling som läsare.  

 

Att samtala kring en bok och dess innehåll tillsammans med barn så kallat boksamtal menar Edwards (2008) 

fördjupar barnens förståelse, upplevelser och tolkningar av berättelsen. Boksamtalet är både språk- och 

tankeutvecklande och stärker den empatiska förmågan hos barnen. Om barnens egna upplevelser kan kopplas 

till boken under boksamtalet så hjälper det dom att reflektera över och bearbeta händelser.  Vidare beskriver 

författaren att boksamtalet ger förmåga att tolka, se och uppskatta mer komplexa texter och bilder. Att upptäcka 

och förstå böckers innehåll ger också ökat bokintresse. Vidare, om boksamtalet är av demokratisk anda så lär 

sig barnen att lyssna till och acceptera andras åsikter, stå för egna tankar och att våga uttala sig vilket ökar 

gruppkänslan och stärker jag-känslan.  

 

3.2 Inflytande  
 

Begreppet inflytande handlar enligt Arnér (2006) om att barnen ges möjligheter att själva påverka sin egen 

vardag på ett tydligt sätt. Detta betyder att barnens idéer och initiativ är en utgångspunkt i utveckling och 

pedagogernas planering av innehållet i förskolan. Författaren beskriver vidare att barns möjligheter till 

inflytande i förskolan dels handlar om pedagogers förhållningsätt i den bemärkelsen att ge barn utrymme och 
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röst. Det handlar också om att ta till vara på barnens initiativ vilket då blir ett sätt för barnen att utforma och 

utveckla egna verktyg för att få inflytande. Barns inflytande är något som kan vara utmanande både för 

arbetslaget men också för den enskilda pedagogen menar Ekelund (2011). Vidare beskriver författaren om man 

ska lyckas fånga barnens intresse så gäller det att vara uppmärksam på barnens uttryck, att vara närvarande i 

stunden, och inte bara utgå ifrån en i förväg bestämd planering. Istället måste man ta till sig det barnen uttrycker 

samt försöka fånga situationer för att på så sätt få det man gör till att bli relevant och intressant för barnen.  

 

Westerlund (2011) förklarar att inflytande handlar om att barn ges förtroende och att de blir respekterade, samt 

att vuxna arbetar för att tolka och förstå barns utryck och handlingar och låta detta påverka utformningen av 

förskoleverksamheten. Vidare beskriver Arnér (2009) att det är viktigt att pedagogerna intresserar sig för det 

som barnen uttrycker (samt deras tankar) för att på så sätt stärka och utveckla relationer mellan de vuxna och 

barnen. För att få ta del av barns tankar i olika situationer är det betydelsefullt att ge barn tillfälle att samtala, 

reflektera och ge uttryck för sina åsikter. En annan viktig del att belysa för att barn ska ges möjlighet till 

inflytande är att pedagogerna inser sitt förhållningsätt som relationellt. Detta betyder att pedagogen närmar sig 

barns perspektiv och ser både barnet och sig själv som lika delaktiga i de handlingar och relationer som hela 

tiden pågår i förskolan. Kärnan i ett relationellt perspektiv är att skapa möjligheter till samspel, barn emellan 

men också mellan barn och vuxna. Samspelsmöjligheterna öppnar upp för ett relationellt perspektiv. Utifrån 

detta perspektiv så blir människors interaktion med varandra viktig. Det unika hos människor blir synligt i 

dessa möten. Problem och frågor som skapas i relationer kan också hanteras utifrån ett relationellt perspektiv.  

3.3 Delaktighet 
 

Begreppet delaktighet beskrivs som att vara en del av ett gemensamt fokus eller att ta del av något som redan 

är bestämt av andra. Begreppen inflytande och delaktighet beskrivs ofta liktydigt i forskningssammanhang men 

också i det vardagliga talet i förskolan (Arnér, 2006). Westerlund (2011) anser att delaktighet har en djupare 

innebörd att låta barnen göra sin röst hörd. Delaktighet bör inte begränsas till att låta barnen bestämma eller 

bara lyssna på dem, utan man ska även räkna in ett tydande av barns agerande. Det handlar med andra ord om 

att tillvarata barns erfarenheter och fånga deras värld. Åberg och Lenz-Taguchi (2005) skriver att delaktighet 

och demokrati inte handlar om att barnen själva får göra som dom vill, utan här handlar det mera om att ge 

barnen utrymme att tänka fritt men också att respektera att alla har olika åsikter. Det handlar istället om att vi 

vuxna behöver lyssna på barnen för att på så sätt ge både barnen men också oss själva chans att tillsammans 

fundera kring demokrati i vardagen. Ekelund (2011) menar att ett demokratiskt förhållningsätt är när barnen 

ges möjlighet till att utrycka sig samt att pedagoger tar till sig det barnen visar intresse för. I förskolan så 

handlar detta inte om att barnen ska ha möjlighet till egna val utan istället handlar det om att barnen ska ges 

chans att utvecklas utifrån sina egna intressen och villkor.  

 Westerlund och Löf (2014) beskriver att med ett medvetet förhållningsätt kan styrning av innehållet ibland ses 

som nödvändigt för att barnen ska utmanas och få prova på nya saker. Det kan annars bli så att om barnen får 

välja helt fritt så kan det leda till att till exempel könsnormerna inte utmanas. Allt ifrån detta sätt att tänka 

betyder för den skull inte att barnen inte ska få möjlighet att påverka sin tillvaro. Det viktiga här är att alla 

måste få känna sig värdefulla och viktiga och att de har möjlighet att påverka sin tillvaro. Pedagogers 

förhållningsätt, bemötande och den ömsesidiga kommunikation och kontakten tillsammans och med barnen är 

grunden för barns fortsatta delaktighet i förskolan. Att som pedagog vara nyfiken och lyssna aktivt på det 

barnen tänker och gör i vardagen är betydelsefullt. Åberg och Lenz Taguchi (2005) beskriver att pedagoger har 

ansvar för att ge barnen tillfällen att vara delaktiga och påverka sin vardag. Om pedagogen inte tar sitt ansvar 

över att låta barnen utrycka sina åsikter så försvinner barnens chans att påverka sin egen vardag. Delaktighet 

innebär att pedagoger respekterar och lyssnar till barns tankar samt ger dem möjligheter att lyssna på varandra. 

Vilket är en viktig grundsten i en demokratisk förskola. Att lyssna på andra och att själv bli respekterad för 

sina tankar bidrar till känslan av delaktighet.  
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4. Metod 

4.1 Urval och avgränsningar 

 

Vi har varit i kontakt med ett antal förskolor och förskolechefer för att få tillgång till intervjupersoner. Många 

reagerade positivt och ville ställa upp. En förskolechef som vi talade med skulle ta kontakt med förskollärarna 

och höra om de ville delta. Men efter flera försök och telefonsamtal från vår sida utan konkret besked beslöt vi 

oss för att gå vidare och kontakta en ny förskola för att uppnå önskat antal intervjuer. Vi har valt att avgränsa 

vårt forskningsarbete till att undersöka närmare hur barnböcker väljs till i förskolan. Då med fokus på hur 

pedagogerna tänker och vad som ligger till grund för vilka barnböcker som kommer till avdelningen, samt i 

vilken utsträckning barnen är delaktiga och hur deras inflytande ser ut i valet av barnböcker. I vår undersökning 

har nio förskollärare deltagit. Förskolorna som dessa pedagoger arbetar på valdes ut utifrån egna erfarenheter. 

Både från tidigare vikariat och VFU-platser. Vår avsikt var att vända oss till pedagoger som arbetar på 

avdelningar med barn i åldern från 3-5 år. Vi besökte 5 förskolor med relativt stor geografisk spridning som är 

belägna både i och utanför en stad i norra Sverige. Vi genomförde 8 intervjuer med totalt 9 förskollärare. På 

tre förskolor genomförde vi 3x2 intervjuer med förskollärare från olika avdelningar. På en annan förskola 

genomförde vi 1x2 intervjuer med förskollärare från samma avdelning. Slutligen genomförde vi en 1x1 intervju 

på en förskola.  

 

Samtliga intervjupersoner som valde att ställa upp var kvinnor och för att anonymisera deras deltagande i 

studien så har vi har benämnt våra intervjupersoner med fiktiva namn. I valet av fiktiva namn till 

intervjupersonerna valdes dessa ut slumpmässigt av oss och vi hade ingen speciell tanke bakom varför det blev 

just dessa specifika namn. Nedan följer en lista på intervjupersonernas fiktiva namn.  

 

Intervjuperson 1, ”Gun” har arbetat som förskollärare sedan 1997. 

Intervjuperson 2, ”Karin” har arbetat som förskollärare sedan 2001. 

Intervjuperson 3, ”Emma” har arbetat som förskollärare i snart 2 år. 

Intervjuperson 4, ”Astrid” har arbetat som förskollärare sedan 2007. 

Intervjuperson 5, ”Birgitta” har arbetat som förskollärare sedan 2008. 

Intervjuperson 6, ”Kristina” har arbetat som förskollärare sedan 1994. 

Intervjuperson 7, ”Siv” har arbetat som förskollärare sedan 2007. 

Intervjuperson 8, ”Doris” har arbetat som förskollärare i 8-12 år. 

Intervjuperson 9, ”Anna” har arbetat som förskollärare sedan 25 år tillbaka. 

4.2 Datainsamlingsmetod  
 

Vi har genomfört kvalitativa halvstrukturerade intervjuer, eftersom den kvalitativa intervjun beskrivs som en 

metod där man strävar efter att få så uttömmande svar som möjligt av den intervjuade (Johansson och Svedner, 

2010). Vi ville också genom denna metod nå information om hur förskollärarna tänker kring bokval och 

barnens inflytande och delaktighet, samt att få pedagogernas egen syn på ämnet. Detta kan lätt hända menar 

författarna om man inte tänker sig för. Trots att vi genomfört kvalitativa halvstrukturerade intervjuer så 

tenderade ändå intervjupersonerna ge oss uttömmande svar och berättelser i förhållande till våra intervjufrågor.  

4.3 Etiska överväganden 
 

När vi ringde och tog kontakt med förskolechefer och förskollärare informerade vi först om vår undersökning 

och vad den handlade och dess syfte, och att vi gärna ville genomföra några intervjuer. När de hade gett 

samtycke till att delta i undersökningen bokade vi tid för intervju. Före varje intervjutillfälle så informerade 
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vi varje intervjuperson om att deras deltagande är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sitt 

deltagande. Vi frågade varje intervjuperson om deras samtycke till att vi spelade in ljud från intervjun. Vi gav 

också information om att ljudinspelningen endast kommer finnas tillgänglig för oss som intervjuar och vår 

handledare, samt den vi intervjuar i enlighet med informationskravet och samtyckeskravet (Löfdahl m.fl.  

2014). Vi informerade också om att all information som vi samlas in vid undersökningen endast kommer att 

användas som syfte till vår forskning, enligt nyttjandekravet vetenskapsrådet (2002). Alla inblandade 

förskollärare som vi intervjuat har blivit informerade om att deras identitet och arbetsplats är anonyma i 

enlighet med konfidentialitetskravet och anonymitet (Vetenskapsrådet, 2002).  

4.4 Genomförande 

 

Vi började med att välja ut vilka förskolor som vi skulle kontakta. Vi ringde upp och pratade med 

förskolechefer och förskollärare och förklarade vårt ärende och att vi gärna skulle vilja intervjua några 

förskollärare. Vi berättade också om vad vårt arbete handlade om och vårt syfte med undersökningen. Vid 

samtalet informerades också om att våra djupintervjuer beräknades ta högst 30 min. Vi anpassade oss helt efter 

förskollärarnas önskan om tid för intervjun, då vi var angelägna om att de skulle ha möjlighet att ställa upp. 

Genomförandet av själva intervjuerna gjordes på plats, på respektive förskola och avskilt från barngruppen i 

ett lugnt arbetsrum/personalrum. Vi genomförde individuella intervjuer som fångades upp genom digitala 

ljudinspelningar med två läsplattor. Att vi använde två läsplattor var för att försäkra oss om att vi fick med hela 

intervjun ifall tekniken tenderade att krångla. Det visade sig i slutänden att våra intervjuer tog 15 minuter i 

genomsnitt. 

4.5 Databearbetningsmetod 

 

Vi gjorde ljudinspelningar under våra intervjuer för att för att försäkra oss om att vi fått med allt som 

intervjupersonen berättar, men också för att inte behöva anteckna eller skriva ner det intervjupersonerna 

berättar. Ljudinspelningarna gjorde det möjligt för oss som intervjuar att fokusera lyssnandet och på våra 

intervjufrågor samt följdfrågor. Ljudinspelning gör också så att den som blir intervjuad inte behöver vänta 

och/eller bli avbruten vilket är lätt hänt om man antecknar vilket också Löfdahl m.fl. (2014) menar är viktigt. 

Vi delade upp ljudinspelningarna mellan oss och transkriberade sedan ljudinspelningen till skriven text som vi 

sedan skrev ut. ”Att skiva ut det inspelade intervjuerna är ett utmärkt sätt att lyssna nära och noga” (Löfdahl 

m.fl. 2014; 151).  Vi skrev också ut intervjuerna för att underlätta skrivandet av resultatdelen samt att göra det 

lättare att plocka ut citat. I den transkriberade texten har vi sorterat upp och färgmarkerat svaren i olika färger 

för enklare kunna plocka ut det mest väsentliga men också för att göra det lättare att hitta och koppla till studiens 

syfte och frågeställningar. I resultatdelen har vi för att underlätta arbetet ytterligare skrivit fram våra 

frågeställningar. Till frågeställningarna har underrubrikerna kategoriserats in utifrån intervjupersonernas svar. 

En av våra underrubriker är genus, men detta var från början inte något vi valt att fokusera på men vi ville ändå 

belysa det eftersom att mer än hälften av våra intervjupersoner uppgav att genus var en av deras utgångspunkter 

i valet av barnböcker. 
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5. Resultatredovisning 

I denna del så kommer vi presentera resultatet från de åtta intervjuer med förskolelärare vi genomfört. Vi 

kommer utgå från våra frågeställningar som är våra huvudrubriker.  

5.1 Hur tänker pedagogerna om val av barnböcker? 

5.1.2 Tema och projektarbete 

 

Det framgår av intervjuerna att sju av nio förskollärare nämner tema och projektarbete som en utgångspunkt 

när de väljer barnböcker till avdelningen.  

 

Vi utgår ifrån om vi har något tema eller ett projekt som vi jobbar kring då är det ju fokus på 

det […] det är vi pedagoger som väljer vilket fokus vi ska ha på böcker, (Gun). 

 

Vi väljer ju litteratur om har tema på inriktning tema så väljer vi med tanke på det. Alltså att 

man väljer ett visst antal… ja… skönlitterära eller faktaböcker med inriktning på […] som nu 

till exempel nu håller vi på med natur… jo djur i naturen, (Doris).  

 

Just nu tycker jag väl mycket […] projektet vad vi har för tema och vad vi utgår ifrån, ja men 

i projektet blir det vad barnen är intresserade av, (Karin). 

 

Resultatet visar att förskollärarnas sätt att välja barnböcker skiljer sig. Doris nämner olika typer av barnböcker 

där skönlitterära och faktaböcker finns med i valet barnböcker till temaarbetet. Detta är något som varken Gun 

eller Karin nämner. Utifrån Karin intervju blir det tydligt att valet av barnböcker till temaarbete även har 

koppling till barnens intresse. I Guns resonemang är det fokus på tema och projektarbetet som de arbetar med 

på avdelningen, där det också är fokus på att hitta och välja barnböcker som tar upp innehållet i deras tema och 

projektarbetet. Liknande beskrivningar i valet av barnböcker nämns också av de tre övriga förskollärarna.  

5.1.3 Barnens intresse 

 

Alla intervjuade förskollärare tar upp barnens intresse som ytterligare en utgångspunkt i valet av barnböcker. 

Det framgår i studien att barnens intresse är en viktig del och utgångspunkt för förskollärarna som de tar hänsyn 

till, oavsett om barnen har möjlighet att vara med på biblioteket eller inte.  

Barnens intressen, vad dom pratar om, vad dom visar intresse för, att vi snappar upp när dom 

sitter och pratar eller när dom leker, och vad dom är intresserade av i dem böckerna jag väljer 

liksom själv... (Emma).  

Att man… det indirekta. Att man ser vad dem är intresserade av [---] Så det handlar lite om 

att vara lyhörd till vad dem håller på med, vad dem intresserar sig för, (Doris). 

Nu är ju barnen intresserade av höst, låna lite höstböcker och om det är några speciella frågor 

dem har funderat på i barngruppen […] (Kristina). 

Intervjuer visar att barnens intressen finns med som en röd tråd. Det finns liknande beskrivningar om barnens 

intressen som en utgångspunkt, men från citaten ovan går det att urskilja olika sätt att ta till vara barnens 

intressen. Utifrån Emmas beskrivning framgår det att hon fångar upp vad barnen är intresserade av, genom 

att vara lyhörd inför vad barnen säger men också vad de intresserar sig för i barnböckerna. Kristina och Doris 

utgår också från barnens intresse men att Kristina också nämner att barnens frågor blir ett sätt att fånga upp 

barnens intressen.  
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5.1.4 Genus  

 

Även om genusperspektivet inte är något vi lagt fokus på i vår undersökning så framkommer denna aspekt som 

en utgångspunkt av förskollärarna när de tänker kring valet av barnböcker. Så därför väljer vi att belysa denna 

del i resultatet då det i våra intervjuer är fem av nio förskollärare som nämner genus som en viktig del av 

barnboksinnehållet.  

 

Vi försöker sålla bort dem som är alltför mycket… vad ska man säga… genuskonservativa 

eller… som det känns sådär ”oj vad etniskt begränsande” alltså att det finns bara en förebild i 

alla de här böckerna, (Siv).  

 

Vi försöker tänka genus och att det finns lika många flickor som pojkar i huvudrollen och gärna 

[---] så att det finns böcker som faller utanför normerna liksom, inte bara mamma pappa barn 

och sådana där, (Kristina). 

 

Vi har bestämt på hela förskolan det är ju att vi ska försöka tänka på just när det handlar om 

genusperspektiv i böcker. Att man kanske lyfter flickan som hjälte lite grann och kanske den 

starka personen o.s.v. (Anna).  

 

Från ovan nämnda citat beskrivs olika sätta att lyfta fram genus på. Siv reducerar gärna barnböcker som är allt 

för etniskt begränsande. Utifrån Sivs resonemang väljer hon gärna barnböcker med flera förebilder och som 

utmanar normer. Kristinas beskrivning liknar Sivs men att Kristina framhåller även en vilja av att välja 

barnböcker med både pojkar och flickor i huvudrollen. Medan Anna vill lyfta fram flickorna som stark och 

hjälten i barnboken. Ytterligare två förskollärare har ett genus tänk när de väljer barnböcker vilket liknar 

ovanstående förskollärares sätt att tänka om genus.  

5.1.5 Språk 

 

I intervjuerna är det två förskollärare nämner barns språk- och språkutveckling som en utgångspunkt när de 

väljer barnböcker. Emma nämner att barns språk är ett fokus dem har i arbetet med barnböcker. Gun ser gärna 

att de böckerna som lånas hem till avdelningen går att arbeta språkutvecklande tillsammans med barnen.  

 

[…] Vi har ett barn nu som har engelska som modersmål, så då försöker vi hitta engelska 

böcker för att för att kunna läsa för han också så han får liksom höra... höra rätt språk, det som 

dom pratar hemma då, […] (Emma).  

 

[…] Vi har ju språk... är ju fokus ett (1)  språkträning rim och ramsor till exempel.[--] att 

böckerna ska stimulera språket att vi ska kunna utveckla barnens språk, (Gun).  

 

Guns beskriver att hon framförallt fokuserar på det språkliga innehållet, och att hon väljer barnböcker utefter 

att de används för att gynna barns språk- och språkutveckling. Emma väljer också barnböcker utifrån att de 

dels ska vara i språkutvecklande syfte. Emma beskriver att hon väljer barnböcker som gynnar barn med annat 

modersmål än svenska. Övriga pedagoger nämner inte barns språk och språkutveckling i valet av barnböcker.  
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5.1.6 Förskolläraren utmanar 
 

Några förskollärare beskriver att de genom sina barnboksval gärna utmanar barnen på olika sätt. Anna säger 

att när hon väljer barnböcker tänker hon på att det ska finnas något för alla ådrar. Böcker för de yngsta barnen, 

till exempel pekböcker och barnböcker med endast några korta meningar och med olika illustrationer så att 

man får en blandning av olika barnböcker. Att det till exempel kan vara vardagsnära barnböcker som handlar 

om barnets liv och böcker med mycket fantasi. Men även barnböcker som tar upp saker som barnen upplever 

som otäckt, till exempel döden. Anna beskriver också att det är viktigt att välja barnböcker vars innehåll består 

av olika utmanande texter för att utmana barnen vidare.  

 

Det ska finnas lite olika sorters böcker… med olika teman och även […] illustrationerna 

också att dom ska vara olika. Olika tekniker, olika uttryckssätt som konstnären har använt. Så 

att bilden är lika viktig många gånger som texten, (Anna).   

 

Anna nämner vidare att när barnen själva får vara med och välja barnböcker, väljer dem gärna sådant som de 

känner till och är intresserade. Det är ofta det som styr deras val. Anna nämner att det  är viktigt att hon finns 

med och bidrar till ett bredare utbud och barnböcker med ett mer variationsrikt innehåll så att barnen får möta 

nytt och utmanande innehåll.   

 

Jag som vuxen vara ett komplement samtidigt så att man vidgar deras vyer, att dom får chansen 

i alla fall, (Anna). 

 

Ett annat sätt att utmana barnen som Astrid nämner kan vara att man genom barnböcker låter barnen komma i 

kontakt med främmande länder- och andra kulturer, men också att vi är alla olika och ser olika ut. Att det finns 

flera olika familjekonstellationer vilket kan vidga barnens vyer. 

 

[---] att man även kan visa på att familjer kan se olika ut eller att man kan komma från olika 

ställen i världen […] även om vi inte är en mångkulturell förskola att dom får komma i kontakt 

med… hur det kan vara på olika ställen och så där och då via böckerna, (Astrid). 

 

Även Birgitta beskriver liknande sätt som Anna och Astrid att hon utmanar barnen. Birgitta nämner 

att hon gärna ser att barnböckerna ska innehålla detaljrika och vackra bilder som kan locka till 

samtal. Men även att barnböckerna kan ha ett historiskt perspektiv. 

 

Jag gillar att det är vackra bilder […] och detaljer i böcker som man kan hitta nytt att prata om 

[---] från olika tider i historien kanske, så att det kan bli något nytt man kan prata om, (Birgitta). 

 

Resultatet visar att förskollärarnas resonemang kring att utmana barnen är lika varandra. Deras val av 

barnböcker kan användas som ett redskap att utmana barnen. Vilket kan möjliggöra för barnen att komma i 

kontakt med världen, det okända, rädslor och olikheter o.s.v.  

5.2 Hur ser barns inflytande och delaktighet ut i valet av barnböcker? 

5.2.2 Barns inflytande och delaktighet i samband med biblioteket  

 

I studien framgår det att nio förskollärare går tillsammans med barnen till biblioteket/bokbussen minst en gång 

i månaden. Övriga förskollärare uppger att de går till biblioteket mer sällan tillsammans med barnen. De 

faktorer som påverkar biblioteksbesöken som uppges av förskollärarna är dels att tiden inte räcker till, för 

många barn och för lite personal, bibliotekens öppettider och avståndet till biblioteket. Förskollärarna nämner 
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att de ibland får ta sig till biblioteket själva på sin rast, planeringstid eller på sin fritid. Det finns en önskan hos 

förskollärarna att det fanns mer tid och bättre förutsättningar. 

 

Inte ens hälften av alla gånger vi går på biblioteket som dom har möjlighet att följa med, tyvärr. 

Oftast gör vi pedagoger det typ på fritid, så är det rent krasst, (Gun).  

 

Åh man önskar att man hade mycket mer tid så att man kunde gå oftare, (Birgitta).  

 

Några förskollärare beskriver också biblioteket som både ett ställe med ett variationsrikt bokutbud och som en 

plats för att söka information. En förskollärare nämner att när barnen är med på biblioteket så visar hon runt, 

samt hur böckerna är indelade i olika avdelningar och var barnböcker och faktaböckerna finns. Om barnen har 

en önskan om att låna en specifik barnbok eller en speciell genre av barnbok eller faktabok, så har 

förskollärarna låtit barnen få ta med sin fråga till biblioteket. Barnen får tillfälle att söka information genom 

att själva fråga efter barnböcker. De får ta del av biblioteket som en plats där man kan söka information och få 

hjälp att hitta det man söker, vilket dem tycker är spännande och roligt.  

 

Dem åt plommon för ett tag sedan och då var det ju kärnor och då behövde ju dom veta hur 

man planterar en kärna... och då gick vi till biblioteket för att hitta en bok om det, (Anna). 

  

Vår intention är ju förstås att barnen ska få vara aktiva på biblioteket o att det ska vara som en 

process och att dom ska leta egen information och så där, (Kristina). 

 

Förskollärarna tar helst med sig en lite mindre grupp barn när de ska gå till biblioteket. En förskollärare nämner 

att då hinner man bättre med barnens bokval, och det möjliggör för henne som förskollärare att se, lyssna in 

och uppmärksamma varje barn. Det blir också en lugn stund för barnen, att i lugn och ro få bläddra i och välja 

barnböcker.  

 

Av intervjuerna framgår det ett genomgående tillvägagångsätt hos förskollärarna när barnen följer med till 

biblioteket. Barnen får vara med och välja barnböcker med något olika begränsningar. Det kan röra sig om 

antal barnböcker, att de ska vara anpassat till ålder och utifrån innehåll. Majoriteten av förskollärarna har ett 

tillåtande förhållningsätt till barnens val av barnböcker. Birgitta till exempel, hon ger barnen stor frihet att välja 

barnböcker, och att i stort sett alla de barnböcker de väljer följer med tillbaka till avdelningen. Det finns 

tillfällen då hon begränsar barnens val, men då handlar det mer om att om barnen kommer med en bok anpassat 

för vuxna, för svår text, om de tagit två exemplar av samma bok eller om det blir allt för många barnböcker till 

antalet.  

 

Då vi har gått till biblioteket med dom, och dom har plockat ut böcker så har i stort sett alla 

dom de valt fått följa med. Man har till slut fått säga att nu har vi så många, nu måste det bli 

kvar några på biblioteket, (Birgitta).  

 

Sen får dem välja böcker, och då brukar dem få välja typ tre, fyra stycken var. Så samtidigt 

som man sitter i biblioteket så […] att vi sitter och läser tillsammans och väljer ut vilka vi ska 

ta med oss, (Karin).  

 

Så kanske man får diskutera då vilka böcker man kan tänkas [lånas med]. Ska man ta en bok 

på turkiska om ingen kan läsa turkiska. Ska vi ta en från vuxenavdelningen utan bilder, asså... 

att det får bli en diskussion kring vad man lånar (Siv).  

 

Då får barnen vara med och välja ute i bokbussen, men dom får ju titta, man säger till, men titta 

igenom böckerna så att det verkligen är någonting... och sen får dom visa […] mig vilka böcker 

dom har valt och så kan jag kolla om det faktiskt är någonting […] vi kan ha och läsa, (Emma).  
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Det framgår av intervjupersonerna att barnen har inflytande och är delaktiga på flera olika sätt. Dels att de får 

välja fritt i varierad grad, att dem får vara med och titta igenom och resonera med förskolläraren kring vilka 

böcker som får följa med till avdelningen. Men också att de får möjligheter att söka efter information själva, 

samt att praktiskt vara med och välja böcker tillsammans med en bibliotekarie. Det framgår även från en 

förskollärare att barnen är med och utför själva lånprocessen och återlämnandet av barnböckerna.  

 

 

Dem kan göra ganska mycket själv, både att välja böcker och försöka skicka med den där 

maskinen plus när vi kommer dit får man lämna igen böckerna med den där maskinen, (Karin). 

 

Det faller sig ganska naturligt att […] det är dom som skall läsa böckerna, det är dom som får 

vara med och välja böckerna, (Emma)  

 

I resultatet framgår det att förskollärarna har ett öppet och tillåtande förhållningsätt. Emma säger att barns val 

av barnböcker är viktigt att ta vara på, eftersom det är barnen som ska läsa och lyssna på böckerna. 

 

5.2.3 Lyhörd inför barnens intresse  
 

Förskollärare som vi intervjuat utgår alla ifrån barnens intresse som en del i att de ska vara delaktiga och ha 

inflytande över valet av barnböcker. Förskollärarna nämner att de försöker vara lyhörda inför vad barnen pratar 

om och deras frågor men också vad de leker o.s.v.   

[…] barnens intressen är det som styr i bokval i och med att det är dom som vi ska läsa 

böckerna för, [---] det är barnens intressen och för att dom ska tycka det är kul så ska det vara 

böcker som dom... väljer, (Emma).  

Förskollärarna Siv och Doris nämner att om de ser att barnen är intresserade av en barnbok med en viss 

författare så försöker de hitta fler barnböcker till barnen av samma författare. Genom att de är lyhörda för vad 

barnen är intresserade av blir barnen delaktiga för vilka barnböcker som lånas hem av förskollärarna. När  

Kristina åker iväg till biblioteket på egen hand för att låna barnböcker så har hon i åtanke att låna sådant som 

barnen visat intresse för, deras önskemål och vad dem tycker är kul. På så sätt utgår hon från barnens intresse 

i barnboksvalen.    

 
Någon gång vet jag vi har frågat också när vi ska gå sådär: ”Är det någonting särskilt ni vill att 

vi ska låna” (Siv).   

Att man… det indirekta. Att man ser vad dem är intresserade av [---] Så det handlar lite om 

att vara lyhörd till vad dem håller på med, vad dem intresserar sig för, (Doris). 

Så försöker man visa dem [barnböcker] man vet kanske att dem är intresserade av, kolla här så 

där är faktiskt en om dinosaurier och ni har pratat jättemycket om dinosaurier, (Kristina). 

 

Utifrån ovanstående citat men också ifrån övriga förskollärare framgår det att de har gemensamma inställningar 

och tillvägagångsätt att tillvarata och utgå från barnens intresse när det kommer till vilka barnböcker som lånas 

hem från biblioteket. Av citaten ovan framgår också små skillnader i  hur förskollärarna tar tillvara barnens 

intressen. Att vissa förskollärare lånar barnböcker själva på biblioteket utan att barnen har möjlighet att följa 

med, så visar resultaten att alla förskollärare är väldigt måna om att utgå ifrån barnens intresse när de väljer 

barnböcker på biblioteket.    
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6. Analys 

6.1 Analys av pedagogernas tankar 
 

Analysen av resultaten i denna studie visar att det finns flera utgångspunkter som förskollärarna utgår ifrån när 

de resonerar kring valet av barnböcker till förskolan. I analysen har dessa utgångspunkter sorterats in i fem 

olika grupper, vilket vi kommer presentera nedan.  

 

Den första utgångspunkten tema och projektarbete. Av alla förskollärare så är det sju av nio som lyfter fram 

tema och projektarbete som en utgångspunkt som är kopplat till barnens intressen. Det är inte bara traditionella 

barnböcker som är i fokus när de arbetar med tema och projektarbete, utan det framkommer också att andra 

sorters böcker lånas hem. Böckerna kan vara allt från faktaböcker till skönlitterära böcker. Pramling 

Samuelsson, m.fl. (1993) ger uttryck för att det finns flera olika sätt att arbeta med barnböcker på ett 

pedagogiskt sätt, bland annat för sagostunden, högläsning eller boksamtal, men barnböckerna kan också vara 

utgångspunkt för projekt och temaarbete.  

 

Den andra utgångspunkten är barnböcker utifrån barnens intresse. Det framkommer tydligt att alla förskollärare 

tar tillvara barnens intresse, men att det görs på olika sätt. Oavsett om barnen inte är med på biblioteket så är 

det ändå barnens intressen som ligger i fokus. Ett vanligt sätt är att förskollärarna på avdelningen är lyhörda 

och fångar upp vad barnen pratar om, leker och intresserar sig för i böckerna genom att indirekt tolka barnen. 

Detta är också något som Ekelund (2011) tar upp. Författaren menar att man måste vara närvarande i stunden, 

vara uppmärksam samt ta till sig vad barnen uttrycker genom att försöka fånga dessa situationer. 

 

Den tredje utgångspunkten är genusperspektivet. Mer än hälften av förskollärarna har genusperspektivet i 

åtanke som något de ser som viktigt och är bra att belysa med hjälp av barnböcker. En förskollärare försöker 

se till så att barnböckerna inte är allt för genuskonservativa eller etniskt begränsande. Om förskollärarna har 

ett medvetet förhållningsätt så kan styrningen av barnböckernas innehåll göra så att könsnormerna utmanas, 

vilket kan bidra till att barnen utmanas då de får möta nya saker menar Westerlund och Löf (2014). Edwards 

(2008) beskriver att barnböcker kan ge barn insikt om att exempelvis människor ser olika ut och vara på olika 

sätt och på så vis rubba på eller stärka traditionella roller och mönster. Det framkommer också i studien att 

barnböcker välj utifrån att det ska vara lika många flickor som pojkar i huvudrollen men också att flickan lyfts 

fram som hjälten och den starka karaktären. Barnböcker som kan bryta sociala koder och verka normbrytande 

lyfter Kåreland (2013) också fram som något viktigt för barn att möta för att inte reducera barnets fria 

utvecklingsmöjligheter. Denna utgångspunkt i valet av barnböcker kan leda till att barnet utmanas i sitt 

agerande och sätt att vara som person. 

 

Den fjärde utgångspunkten är språk och språkutveckling. Det finns flera studier menar Damber m.fl. (2013) 

som pekar på att barn redan i späd ålder börjar utveckla ett intresse för litteratur. Genom förskollärarnas 

barnboksläsande för, och tillsammans med barnen påverkar man och lämnar avtryck i barnets språkutveckling. 

I studien är det två förskollärare som nämner barnets språk och språkutveckling som en utgångspunkt i valet 

av barnböcker. Gun ger utryck för att barnböckernas främsta syfte är att de ska användas till att utveckla och 

stimulera språket. Fox (2010) beskriver att ju mer barnet möter språket genom böcker, och samtalar med andra 

desto mer ordförståelse tillägnar barnet sig ord och det lär sig bygga tankebanor. Edwards (2008) lyfter fram 

att barn tillägnar sig ett rikt språk när de tidigt i livet får höra berättelser och sagor. Emma lyfter också fram att 

barnböcker ska gynna barnets språkutveckling även om de har annat modersmål än svenska. Genom högläsning 

gynnas framförallt de barn som har föräldrar med annat modersmål än svenska menar Edwards (2008) eftersom 

högläsningen på förskolan kanske är det enda tillfälle barnen kommer i kontakt med det läsning på svenska 

och hör hur det låter. 
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Den femte och sista utgångspunkten är hur förskollärarna själva kan utmana barnen. Det framgår i studien att 

det finns flera att utmana barnen på via barnböckerna. Några förskollärare tänker på att det ska finnas böcker 

för alla åldrar. Texterna i barnböckerna och lika så illustrationerna ska vara olika och utmanande för barnen. 

De framhåller också att det ska finnas en blandning av barnböcker, bland annat ska de innehålla mycket fantasi 

men även sådant som är vardagsnära för barnet och som de kan relatera till. Men det kan också innehålla sådant 

som är okänt eller sådant som barnet upplever som otäckt. Edwards (2008) menar att om barnens egna 

upplevelser kan kopplas till barnbokens innehåll, samt att om barnböcker tar upp svåra saker som sjukdom, 

död, familjekonflikter eller andra otäcka upplevelser, så kan det ge barnen chans till att reflektera över, bearbeta 

och hantera starka känslor. Granberg (2006) resonerar liknande och menar att barn kan bli hjälpta av sagornas 

symboliska betydelse för att förstå och bearbeta känslor, intryck och upplevelser.  

 

En förskollärare i studien beskriver att barnens egna val av barnböcker ofta styrs av det barnen känner till samt 

deras intresse. Förskolläraren beskriver att hennes roll då blir att finnas till som ett komplement till barnens 

bokval genom att bidra till ett bredare utbud och ett mer variationsrikt innehåll. Detta för att barnen ska ges 

möjlighet att möta nytt och utmanande innehåll. Westerlund och Löf (2014) ger utryck för att med ett medvetet 

förhållningsätt kan styrning av innehållet ibland ses som nödvändig för att barnen ska utmanas och få prova 

nya saker. En annan förskollärare nämner att hon ett sätt att utmana barnen kan vara att ge dem möjligheter att 

uppleva andra kulturer, främmande länder, olika familjekonstellationer och att vi alla är olika och ser olika ut. 

Förutom att barnböcker bidrar till en inre personlig utveckling så argumenterar Edwards (2008) vidare att 

böcker också öppnar dörrar till samhället och världen.  Likaså kan bokens karaktärer skapa ökad förståelse, 

medkänsla och tolerans, samt genom barnböcker kan barn få insikt om att exempelvis människor kan se olika 

ut och vara på olika sätt. Kåreland (2013) lyfter fram att barnböcker kan ge kunskap om andra kulturer samt 

göra det lättare att förstå ”det främmande” samt att barnböcker kan verka normbrytande och bryta mot sociala 

koder vilket kan utmana barnen i sitt agerande och sätt att vara som person. 

 

Ytterligare ett sätt att utmana barnen på som förskollärarna nämner är att ge barnen möjligheter att få möta 

detaljrika och vackra bilder som kan locka till samtal. Edwards (2008) beskriver att samtala kring barnboken 

ger barnen förmåga att tolka, se och uppskatta mer komplexa texter och bilder samt att det fördjupar barnens 

förståelse, upplevelser och tolkningar av berättelsen. Författaren menar också att boksamtalet är både språk- 

och tankeutvecklande samt att det stärker den empatiska förmågan hos barnen. Ekström och Isaksson (1997) 

menar att barn har ett stort behov av tillgång till bra barnböcker. Genom barnböckerna kan de själva få uppleva 

saker som gör att dom sedan själva får lust att uttrycka sig med bild och ord. Till sist kan även förskollärarnas 

tankar kring genusperspektivet, som vi nämnt tidigare, i barnböckerna ses som en strategi för att utmana barnen 

vidare. 

6.2 Analys av barns inflytande och delaktighet 
 

I studien framgår det att det finns flera olika tillvägagångsätt som förskollärarna ger barnen möjlighet till 

inflytande och delaktighet i valet av barnböcker. Genom att de får följa med till biblioteket ges barnen ett 

konkret tillfälle att själva vara med och påverka vilka barnböcker som de vill låna hem till förskolans avdelning. 

Det får också vara med under hela låneprocessen. Förskollärarna uppger att de är väldigt tillåtande och har ett 

öppet förhållningsätt när det gäller barnens tankar och val av barnböcker. Barnen ges stora valmöjligheter där 

de får välja mycket fritt, men att det ändå förekommer att förskollärarna begränsar barnens val, utifrån antalet 

barnböcker, att det ska vara anpassat till deras ålder och ett lämpligt innehåll. Inflytande handlar enligt Arnér 

(2006) om att barnen ges möjligheter att själva påverka sin egen vardag på ett tydligt sätt. Westerlund och Löf 

(2014) menar att alla måste få känna sig värdefulla och viktiga och att de har möjlighet att påverka sin tillvaro.  
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Ett annat sätt där barnen har inflytande är att de får ta med sig sina frågor och önskningar till biblioteket och 

därigenom ges möjlighet att själva söka och leta information med hjälp av bibliotekarien och förskolläraren att 

till exempel hitta specifika barnböcker. Genom att barnen också blir visade runt på biblioteket och hur det 

fungerar kan de självständigt söka och hitta barnböcker själva. Westerlund och Löf (2014) menar att som 

pedagog vara nyfiken och lyssna aktivt på det barnen tänker och gör i vardagen är betydelsefullt. Pedagogers 

förhållningsätt, bemötande och den ömsesidiga kommunikation och kontakten tillsammans och med barnen är 

grunden för barns fortsatta delaktighet. I studien framgår det att för att förskolläraren ska ha möjligheter att se, 

lyssna och uppmärksamma varje barn i barngruppen och låta dem vara delaktiga så tar de ofta med sig en 

mindre grupp barn eftersom det är då förskolläraren bättre hinner med varje barn och deras bokval. Edwards 

(2008) menar att om man direkt avfärdar barnets val utan att ha tittat, provläst och diskuterat boken med barnet 

så kan man gå miste om den spännande diskussion som får barnet att känna sig bekräftad. Därför ska man 

aldrig avfärda barnens val av böcker på exempelvis biblioteket utan att först visa intresse.  

 

Det visar sig att förskollärarna generellt har ett mycket tillåtande och öppet förhållningsätt gentemot barnen 

och deras bokval, tankar och önskningar. Detta blev tydligt i studien då barnen ges stort inflytande samt att 

dem är delaktiga. Arnér (2006) beskriver att barns möjligheter till inflytande i förskolan dels handlar om 

pedagogers förhållningsätt genom att ge barn utrymme och röst. Arnér (2009) nämner också att det är viktigt 

att pedagogerna närmar sig barns perspektiv och ser förhållningsättet som relationellt vilket betyder att de ser 

både barnet och sig själva som lika delaktiga i de handlingar och relationer som pågår hela tiden i förskolan. 

 

Genom att förskollärarna i vår undersökning tar till vara på barnens intresse menar dem att det är ett sätt att ge 

barnen inflytande och delaktighet i valet av böcker. Flera förskollärare nämner att barnens intresse är en viktig 

utgångspunkt för dem då det är barnen som sedan ska lyssna på barnböckerna. De gånger som förskollärarna 

åker iväg själva till biblioteket så tar de ändå med sig och utgår ifrån barnens intresse och önskemål genom att 

vara lyhörda inför barnen. Det kan handla om att barnen visat intresse för en speciell barnbok av viss författare, 

och då blir det ett sätt för förskolläraren att utgå från barnens intresse genom att ta fram fler barnböcker av 

samma författare. ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och 

åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation” (Skolverket, 2010; 12). Ekelund (2011) ger uttryck 

för att om man ska lyckas fånga barnens intresse så gäller det att vara uppmärksam på barnens uttryck, och att 

vara närvarande i stunden. Det gäller att ta till sig det barnen uttrycker samt försöka fånga situationer för att på 

så sätt få det man gör till att bli relevant och intressant för barnen.  
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7. Diskussion 

I detta avsnitt diskutera vi de analysresultat som studien lett fram till och detta görs utifrån studiens syfte och 

frågeställningar.  

7.1 Diskussion av pedagogernas tankar 
 

En slutsats som framkommit genom analysen av resultaten från studien är att förskollärarna tänker mycket 

brett i valet av barnböcker. De ser att barnböckerna har många möjligheter och användningsområden och kan 

fylla många olika syften. De kan både användas i pedagogiskt syfte som exempelvis att de bidrar till barns 

språkutveckling men kan även användas som utgångspunkt till tema och projektarbete. Förskollärarna har 

också många tankar kring innehållet som de vill ska utgå ifrån barnens intresse, genusperspektivet, men också 

att barnböckerna ska vara utmanande etc. I studien så har det framkommit att endast två förskollärare nämner 

språket som en utgångspunkt i valet av barnböcker vilket kan ses som anmärkningsvärt när förskolan har 

tydliga mål om språk och språkutveckling och att även litteratur och forskning framhåller barnböckers stora 

möjligheter till barns språk och språkutveckling. En möjlig förklaring till detta skulle kunna vara att Lpfö 98 

(rev10) inte alls kopplat samman språket med litteraturen. Vi tror att de flesta förskollärare ändå ser den logiska 

kopplingen där barnboken kan användas i språkutvecklande syfte men att de kanske har vad läroplanens 

beskrivningar kring språket i minnet och istället nämner andra möjligheter att använda barnboken på.  

 

Enligt tidigare forskning Edwards (2008) så är det värdefullt för barnen i förskolan att barnboken används inom 

flera områden för olika syften. Denna studie bekräftar detta och visar på att förskollärarna har en sådan 

medvetenhet i valet av barnböcker. De ser inte barnboken som att den är begränsad till endast något specifikt 

område eller syfte utan de låter barnboken vara utgångspunkt i flera olika sammanhang i förskolan. Barnen 

kommer i kontakt med många olika områden och får genom detta sätt att arbeta med barnboken möjlighet att 

utvecklas på flera olika sätt som exempelvis sin fantasi, empati och sociala utveckling Genom dessa olika 

arbetssätt så får man också med många av läroplanens olika strävansmål. 

7.2 Diskussion av barnens inflytande och delaktighet  
 

En slutsats som dras i denna studie är att alla barnen ges möjligheter till inflytande och delaktighet i valet av 

barnböcker, men att detta kan te sig på olika sätt. Det ena sättet är att följa med till biblioteket/bokbussen och 

själva välja egna barnböcker. Det andra sättet är att förskollärarna själva väljer barnböcker men då utifrån 

barnens intresse, frågor och önskemål och tar med sig detta till biblioteket. Delaktighet och inflytande behöver 

inte alltid betyda att barnen är med fysiskt under biblioteksbesöket, det kan också innebära att förskollärarna 

istället är lyhörda inför barnens intresse etc. på förskolans avdelning. Men vi ser ändå ett större värde och fler 

möjligheter för de barn som får följa med till biblioteket. Barnen ges inte bara möjligheter att välja egna 

barnböcker, det får även erfara ett mer variationsrikt bokutbud, samt vara delaktiga och se hur biblioteket och 

boklån fungerar. De får också uppleva att biblioteket är en källa till information, där de själva får möjlighet att 

söka och hitta information genom att exempelvis fråga bibliotekarien och förskolläraren om barnböcker och 

faktaböcker etc. Detta är något som de andra barnen som inte är med på biblioteket går miste om, även om 

förskollärarna själva lånar hem barnböcker med utgångspunkt i barnens intressen. Vi ser att de barn som är 

med på biblioteket erbjuds mer, eftersom de har större möjligheter till egna val av barnböcker på plats, och 

möjligheter att själva få upptäcka och söka efter barnböcker. En annan slutsats med fördelen att följa med till 

biblioteket är också att de ger tillfälle att tillsammans med barnen resonera kring deras bokval. Genom att ta 

med en mindre barngrupp till biblioteket möjliggör också för förskollärarna att se, lyssna in och 

uppmärksamma varje barn och deras bokval. Detta är svårare med en större barngrupp.  
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Nyttan man kan ha av det vi kommit fram till är dels att det ger ett bredare perspektiv och mer kunskap om hur 

barn kan få inflytande och vara delaktiga på olika sätt. Även om barnen kan påverka valet av barnböcker utan 

att följa med till biblioteket genom att förskolläraren är lyhörda inför barnens intressen, frågor och önskningar 

så blir möjligheten till mer konkret delaktighet och inflytande större när barnen får chansen att följa med till 

biblioteket. Det kan vara värdefullt för förskollärare att tänka på att ta med barnen till biblioteket inte bara ger 

dem chans att själva vara med och låna barnböcker, utan också att det ger barnen något mer, de får möjlighet 

att upptäcka biblioteket i sig och dess möjligheter. Ytterligare ett argument för varför det är värdefullt med att 

barnen får följa med till biblioteket är den diskussion och samtal som kan uppstå emellan barn och förskollärare 

kring barnens bokval. Att se, lyssna till och uppmärksamma varje barn är betydelsefullt i alla sammanhang 

vilket kan blir möjligt om man går med en mindre grupp barn till biblioteket. 
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9. Bilagor 

9.1 Intervjufrågor 

  
Hur länge har du jobbat som förskollärare?  

 

Vem väljer litteratur på er förskola?  

- Är det en gemensam strategi över hur ni väljer böcker på er avdelning?  

- Hur kommer det sig att ni valt att göra så?  

- Hur tycker ni att det fungerar?  

 

Är barnen delaktiga och har det något inflytande i val av böcker?  

- Hur arbeta ni för att ge barnen inflytande, och känna delaktighet i val av böcker? 

Svar nej 

- Finns det någon tanke bakom att barnen inte är delaktiga och har inflytande i bokval?  

- Är det ett medvetet val från er sida? Kan ni berätta mer om det i så fall?  

 

Går ni till biblioteket? 

- Får barnen följa med till biblioteket och i så fall hur ofta?  

- Hur pass delaktiga och hur stort inflytande har barnen över vilka böcker som ni lånar med hem till 

avdelningen? 

 

Hur tänker ni och vad ligger till grund för era val av böcker?  

Reflekterar ni någon gång över barnens delaktighet och inflytande i valet av böcker?  

 

 


