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The purpose was to examine how the pre-schools used the public libraries in two Swedish 
towns. We also examined if and how the pre-schools and the public libraries were coopera
ting. 

Literature showed that it is possible to stimulate children's language development and this is 
a duty for pre-schools and public libraries. We sent an inquiry to all pre-schools divisions in 
both towns. We interviewed two librarians. Our results showed that the pre-schools did use 
the libraries to a great extent but they didn't cooperate with the libraries in the sense that they 
had elaborated agreements. It was a great joy for the teachers and the children to read and it 
was useful. The respondents of the inquiry and the librarians wanted to exchange knowledge 
and experiences. The last years' cuts in municipal budgets and changes of organisations 
negatively affected the possibilities of cooperating. The teachers inquired especially some 
information about books. 

Our conclusions were: cooperation between the pre-schools and the libraries is one possible 
way to secure children's access to books and libraries and to improve the work with literature 
among children. 
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Sammanfa ttning 
Denna uppsats handlar om hur forskoloma i Kalmar och Vaxjo anvander sig av och 

samarbetar med biblioteken. Den handlar aven om hur och varfor fOrskoloma arbetar 

med sprak och litteratur. For att forsta varfor fOrskoloma och biblioteken ska agna sig at 

barn och bocker laste vi om forskola och bibliotek, men ocksa om barns sprakutveckling 

med betoning pa sprakstimulans. Vi skickade ut en enkat till fOrskolans alla avdelningar i 

Kalmar och Vaxjo och vi intervjuade tva bibliotekarier, ansvariga for barnverksamheten i 

respektive kommun. Var metod var i huvudsak kvanitativ. 

Bakgrunden till vart val av uppsatsamne var flerfaldig. I flera olika artiklar hade vi 

uppmarksammats pa fOrskolearens stora betydelse for barns sprakutveckling. Vidare 

hade foretradare for bamboken uppmarksammat kulturminister Wall strom pa bambokens 

forsarnrade villkor och barnens forsarnrade mojligheter att fa kontakt med bambocker. I 

Vaxjo efterlystes en kartHiggning av fOrskolans anvandning av biblioteken. 

I dokument som styr fOrskolans verksamhet stod mycket om vikten av att stOdja bamens 

sprakutveckling. Dar patalades aven vikten av bocker och Hisning och hogHisningens 

mojligheter att stodja barns utveckling pa flera olika satt. Bibliotekens roll narnndes. Alla 

avdelningar tyckte att de hade ansvar fOr barns sprakutveckling. Boken sags som ett 

hjalpmedel att na manga olika mal- ett universalmedel. Bade barn och personal uppskat

tade lasning. 

Flertalet av de forskare vi laste betonade att barnets sprak utvecklas i dialog med vuxna. 

Barnen ar sjalva aktiva i sin sprakutveckling. De reflekterar over spraket och de 

anstranger sig for att infoga nya kunskaper i det de redan kan. Forskama havdade att 

sprakstimulans i tidiga bamaar ger resultat i form av god las- och skrivfOrmaga langre 

upp i aren. I de dokument som styr biblioteken frarngar att verksarnhet bland bam ska 

pri oriteras. 

A vdelningama tyckte att det var vardefullt att besoka biblioteket och 2/3 uppskattade 

bibliotekets bokutbud. Minskad personalHithet och sarnre ekonomi upplevdes dock som 

problem bade bland forskolepersonalen och bibliotekariema. I Kalmar var lanevillkoren 

generosare, bokbussen korde aven inne i stan och avstandet till biblioteket var kortare 

jarnfort med det Vaxjo. Strukturerade samarbeten mellan fOrskola och bibliotek forekom 

nastan inte ails i Kalmar och Vaxjo. Kanaler fOr erfarenhetsutbyte har fOrsvunnit de 

senaste aren nar omorganisation av fOrskola och bibliotek genomfOrts. Bade forskoloma 

och biblioteken onskade utOkat samarbete och erfarenhetsutbyte. Var slutsats av vart 

material ar att samarbete ar nodvandigt dels for att utveckla fOrskolomas och bibliotekens 

arbete med litteratur bland fOrskolebam och dels for att sakra barns tillgang till bocker 

och bibliotek. 
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lntroduktion 
I detta kapitel redogor vi fOr bakgrunden till vart val av uppsatsamne. Vi presenterar 

syfte, problemavgransningar och fragestallningar. 

Bakgrund 
Barnbocker toppar biblitekens utlaningsstatistik. Forst pa 34 plats kommer en ren vuxen

forftttare, Jan Guillou (De 100 mest utlanade svenska forfattarna ... ). Detta faktum och 

en artikel, Engcmgschansen, som vi liiste i kursen Miinniskans rorhallande till bibliotek 

vid Bibliotekshogskolan i Boras, var den mylla dar vart uppsats-arnne borjade gro. I 

Engangschansen skrev litteratursociologen Lars Petterson att fOrskolan har stor 

betydelse for barns sprakutveckling: 

"Detfinnsforskningsresultat, som tyder pa attforskolebarn har storre 

ordforrad, biittre spraklig uttrycksformaga och mindre forekomst av 

sprakstorningar an hemmabam ". (Petterson, 1990, s. 9) 

De skillnader, som barnen har i Hisfiirdighet och lasfOrstaelse under de fOrsta skoHl.ren 

verkar kvarsta hela skoltiden. Petterson skrev vidare att skolan har svart att komma till 

ratta med de brister, som en del barn far under fOrskolearen och som galler bamens fOr

hallningssatt till spraket. Han betonade sambandet mellan metalingvistisk medvetenhet, 

dvs. fOrmagan att bl.a. skilja pa ett ords form och dess innehall, och den senare Hisinliir

ningen. Grunden tilllasforstaelse och lasfardighet laggs under de tidiga fOrskolearen -

alltsa Umgt innan man borjar lara sig att lasa i skolan. Valutbildade fOraldrar laser mer fOr 

sina sma bam an vad lagutbildade fOraldrar gor och det paverkar barnens lasvanor och 

deras lasfardighet. 

"En effekt av att vlixa upp i en bristfiillig sprakmiljo iir att barnet vid 

skolstarten mater ett sprak som niistan har karaktiir av friimmande sprak" . 

(ibid., s. 9) 

Sprakets betydelse och den tidiga barndomens betydelse i en manniskas utveckling lyfts 

fram i olika sammmanhang. A ven professor David Ingvar an van de begreppet Engangs

chansen i en debattartikel om hjiirnans utveckling. Han skrev att hjiirnan utvecklas 

mycket under 3- 6 arsaldern och att bamen liir sig snabbt olika saker under dessa ar. Han 

papekade att bampsykologer och -psykiatriker betonar hur viktiga de de tidiga erfarenhe

terna i en manniskas liv ar fOr resten av livet. David Ingvars slutsats var att vii alia 

former av barnomsorg maste ta hansyn till detta och utarbeta en vetenskapligt viilgrundad 

pedagogik fOr arbetet med sma barn. Det iir viktigt att alia under barndomen far mojlighet 

att utnyttja sin hjarnas engfmgschans, att lara sig bade kanna och fOrsta (lngvar, 1986). 

"/ samarbete med omviirlden investerar bamets hjiirna i projekt som den 
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funnit ( liirt sig ) vara ZOnsamma, dvs. verksamheter som ger vinst i form av 

tillfredstiillelse, lockelse, lust, gliidje - som helt enkelt kiinns fint. Sadant blir 

snabbt ting som barnet kiinner igen, for star och kan hantera. Hjiimenergin 

iignas inte at det som iir obegripligt och svart och som ingen forklarar. Det 

blir trakigt och liimnas diirhiin. Detfinns all anledning attformoda att hjalp 

som ett bam far i detta skede med inliiming och beteendeutveckling 

biologiskt sett har en vida storre verkningsgrad an senare." (ibid.) 

Det ar inte ovanligt att massmedia uppmarksammar barns sprak, tycker vi. T.ex. tidskrif

ten Pa Vag agnade 1994 ett nummer at dyslexi och las- och skrivsvarigheter. Dyslektiker 

ar en grupp vars svarigheter uppmarksammas sarskilt och de skiljer sig fran de som har 

allmanna las- och skrivsvarigheter. Carl von Euler, ordforande i Svenska Dyslexi

stiftelsen och professor i hjiirnforskning, uppger att 5-8% av a11a barn som borjar sko

Ian har allvarliga las- och skrivsvangheter. Tidigare i artikeln namns att 75% av de ung

domar, som tvangsomhandertagits p.g.a. kriminalitet eller drogmissbruk har stora las

och skrivsvarigheter (Rydelius-Portefaix,1994, s. 4 f.). 

I en intemationell studie av 9- och 14-anngas lasfOrmaga konstaterade Karin Taube med 

viss oro att 4- 4,5% av svenska 14-aringar Hiser sarnre an den genomsnittlige 9-aringen. 

Taube papekade att aktuell forskning tyder pa att man tidigt kan stimulera den spr3.kliga 

medvetenheten hos barn. Detta ar ett satt att underHitta den kommande lasinlamingen och 

man bor ta vara pa mojligheten skrev Taube (Taube, 1995, s. 116 ff.). 

Det finns idag flera rnedier, som konkurrerar med boken om bamens uppmarksamhet, an 

vad det fanns for t.ex. tio ar sedan. Barn tittar pa TV och video mer idag an pa 1980-:talet 

och de laser mindre idag jarnfort med 1980-talet (Smabarnens kultur- och mediebarome

ter 1992, 1994, s. 5 ff. ). 

Den ekonomiska situationen fOr stat, kommun och manga familjer ar idag sarnre an for 

nagra ar sedan. Kommunerna satsar allt mindre pengar pa biblioteken och det drabbar 

aven bibliotekens barnverksamhet. Man drar ner pa personalen och antalet filialer (Barns 

villkor i fOrandringstider, 1994, s. 10). Det sker samtidigt som manga kommuner, t.ex. 

Kalmar och Vaxjo, skriver i sin a respektive kulturpolitiska program att barn ar en priori

terad ma.Igrupp (Maldokument fOr Kalmar kulturnarnnd, 1992, s. 5, Kulturpolitiskt 

program for Vaxjo kommun, 1991). 

Biblioteken vander sig ofta till barn i fOrskolealdrarna. I en del kommuner ger biblioteken 

barnen i viss alder en bok i gava. Forskolorna gar till biblioteken och Hinar becker. I var 

utbildning vid Bibliotekshogskolan har vi last om en del kommuners stOrre och mer 

strukturerade satsningar gentemot barnen i forskolealdrarna. Skolornas och barnom

sorgens samarbete med biblioteken i Vaxjo belystes fOrra aret i en rapport. Den koncent

rerade sig framst pa skolan. Rapporten konstaterade att det fanns behov av att kartlagga 
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bamomsorgens ocb sexdrsverksamhetens utnyttjande av biblioteksservice (Samverkan 
mellan Skola/barnomsorg och Kultur/fritid i biblioteksfrAgor,1995, s. 5). Bibliotekarien 
tillika regionansvarig for nAgra filialbibliotek, Karin Vikstrom, var en av utredarna Vi 
kom i kontakt med benne och vi blev intresserade av bamomsorgens och bibliotekens 
samarbete. Det var inte svArt for oss att bli intresserade av amnet. Vi har tre barn var och 
bar/ bar haft barnen pA dagis. Vi tycker att barn ar viktiga. Vi tycker att sprAk ocb littera- · 
tur ar viktiga. Amnet var dessutom mycket aktuellt. I september 1995 uppvaktade fOre
tradare fOr bamboken dAvru ·mde kulturminister Margot Wallstrom. Skalet till uppvakt
ningen var att det under flera dr i rad sAlts alit farre bam- ocb ungdomsbOcker. Wallstrom 
var positiv till de uppvaktandes forslag att tillsatta en arbetsgrupp for att utvardera boken 
och boklasandets roll i ffuskolan samt att granska en norsk ide om sarskilt litteraturst&i 
till biblioteken (Wallstrom ska utreda, 1995). 

Vi kom overens med Karin Vikstrom ocb de bon f6retradde att soka kanHigga b~om
sorgens utnyttjande av biblioteksservice i Vaxjo. For att kunna relatera Vaxjo-siffrorna 

till nAgot ville vi tina pA situationen aven i nAgon annan kommun. Kalmar och Vaxjo 
jamfors ibland med varandra ocb ytterligare nAgra kommuner nar det galler kommunal 
verksamhet. Vi kontaktade bibliotekarie Lena Johansson, som ar ansvarig fOr 
skola/bamomsorgsverksamheten pA biblioteket i Kalmar. Hon var ocksA intresserad av 

en liknande redogorelse avseende fOrhAllandena i Kalmar. 

Syfte och problemavgransningar 
Denna brokiga bakgrund - barns sprAkutveckling, bjamforskning ocb sociala problem 
gav oss en del bekymmer med problemavgransning men det ledde oss sA smAningom 
fram till det vi ville belysa. Syftet med vdr uppsats ar att skriva om bur forskolan anvan
der sig av biblioteket och bur biblioteket ser pA sin roll i dena sammanhang. Vi ville alltsA 
titta pA hur de samverkar. Vi ville, som vi tidigare redovisat, gora det i Kalmar och 
Vaxjo, inte primlirt fOr att gorajamforelser dem emellan utan ffu att kunna spegla resulta
ten mot nAgot. Vi ville fA nAgot att relatera till men vi ville ocksA gama tina narmare pA 

eventuella skillnader. 

Vi har dessutom under resans gAng blivit alltmer pA det klara med att det finns en skillnad 
mellan f6rskolomas anvandning av bibliotek och forskolomas och bibliotekens sam

arbete. Vi tycker att det ar viktigt att gora den distinktionen. I och for sig kan kanske 
"anvandande" rymmas inom begreppet samarbete men A andra sidan behover inte anvan
dande.av bibliotek betyda att man samarbetar kring nAgot annat an att f6rskolan kommer 
till biblioteket (utan att ha avtalat tid eller dylikt), lAnar bOcker och gdr darifrAn. Vi intres

serar oss i den har uppsatsen bAde fOr forskolans anvandande av bibliotek ocb samarbetet 
mellan f6rskola och bibliotek ocb i viss mAn fOr fOrskolans litteraturarbete. Samarbete, 
som vi definierar det, ar att tvA eller flera parter kommer overens om hur ett arbete ska 
goras. Alia parter ar delaktiga i planering, utforande ocb utvardering. Det kan vara 
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formella, skriftliga dokument om samarbete, men aven mer informella samarbetsformer. 

Samarbete kan ocksa ligga pa olika nivaer inom verksamhetema bibliotek och fOrskola. 

" ... vi vill inte kalla det samarbete nar barnomsorgens grupper gar till 

biblioteket och lanar backer. Sjiilvklart ska alla grupper som kan lana backer 

gora det men samarbete fordrar plane ring och diskussion kring forskolans 

och bibliotekens mal och hur man bast gar for att forverkliga dem. " 

(Passa, passa upp, passa vidare ... ?, 1982, s. 63). 

En annan avgransning ar att vi framst ville titta pa arbetet med och samverkan kring 

litteratur, och inte kring annan verksamhet som t.ex musik eller teater. 

Fragestallningar 
1. Hur anvander sig fOrskolan i Kalmar och Vaxjo av folkbiblioteket i sitt arbete med 

litteratur och sprilk? 

2. Hur samarbetar forskola och bibliotek i Kalmar och Vaxjo och hur vill man utveckla 

samarbetet? 

3. Hur och varfor arbetar fOrskolan i Kalmar och Vaxjo med litteratur och sprilk? 
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Metod och material 
Materialet till var uppsats ar: litteratur, en enkat och tva intervjuer. Vi har i var uppsats 

anvant oss av en kombination av kvantitativa och kvalitativa metoder. Den kvantitativa far 

sagas overvaga eftersom en stor del av uppsatsen baserar sig pa var enkat. Vid nagra till

fallen i uppsatsen hanvisar vi till andra sidor i uppsatsen. Vi anger inom parentes enbart 

"s." och sidnummer. 

Litteratur 
Vi borjade med att lasa litteratur. Vi laste dokument och reglementen som idag styr de 

bada verksarnhetema bibliotek och forskola men aven om deras historiska bakgrund, vi 

laste om olika samarbetsprojekt och vi laste mycket om barns sprakutveckling rned beto

ning pa sprakstimulans. Det finns mycket skrivet om fOrskolan, mindre om bibliotek, 

samarbete fOrskola/bibliotek och litteraturanvandningen i forskolan. Vi sammanfattade 

becker fOr att senare kunna anvanda oss av dem i uppsatsen och fOr att komma ihag vad 

vi hade last. 

Enkaten 
Tillsammans med bibliotekarierna Lena Johansson och Karin Vikstrom besHimde vi oss 

fOr att gora en enkat riktad till forskolan. Vi valde enkatformen eftersom vi ville spegla 

alia avdelningars verksarnhet. Vi skickade vara fn\gor till samtliga daghemsavdelningar 

och avdelningar med sexarsverksarnhet i Kalmar och Vaxjo. Vi fick darmed inget 

problem med urval. Det var inte aktuellt att gora nagon observation eftersom vi ville 

beskriva forhallanden under en Hmgre tidsperiod och pa mer an nagra fa avdelningar. 

Vid ett mote i november 1995 med bibliotekarie Karin Vikstrom och tva forskollarare/ 

platschefer i Vaxjo uttryckte de onskemru om att undersokningen aven skulle innefatta 

dagbarnvardamas anvandning och behov av bibliotek. Vi beslot att inte tamed dessa 

eftersom det skulle gora var uppsats alltfor ornfattande och tidskravande. 

I en bok om forskningsmetodik skriver Holme och Solvang om valet av metod. Enkater 

ar ofta till sin natur kvantitativa. Man goren stor del av bearbetningen innan sjalva under

sokningen. Vissa oppna fragor kan kategoriseras i efterhand utefter de svar man far. Vi 

anvande oss av beida dessa satt samt ett tredje: Nagra oppna fragor (nr 24, 25, 30, 32) 

kvantifierade vi inte i efterhand. Vi anvande oss istallet av citat fran dessa fragor, ungefar 

som man gor i intervjuer, fOr att fa fram speciella synpunkter. Att det blev just dessa 

fragor berodde deivis pa att de var svara att kvantifiera (nr 24 och 25) men ocksa pa att vi 

tyckte att det i en enkat ar vardefullt med helt oppna fragor, dar respondenten far skriva 

vad som heist (nr 30 och 32). Enkater ger stor bredd men lite djup och att skapa ett 

formular som passar alia manniskor ar omojiigt. Vid manga fragor lamnade vi utrymme 

for "ev kommentarer". Av egen erlarenhet visste vi hur otillfredsstallande det ar att fylla i 

en enkat dar en bart fasta svarsalternativ finns. Vi anvande oss alltsa aven av enkaten pa 
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ett kvalitativt satt, aven om huvuddelen utgors av en kvantitativ bearbetning och analys 

(Holme, 1995, s. 84 ff.). 

Vi inledde enkaten med nagra rader om syftet och om att vi inte skulle redovisa bur de 

enskilda avdelningarna svarat. For att fOrvissa oss om att denna information verkligen 

nadde de som besvarade enkaten, fick detta inleda enkaten. Vi hade aven informerat deras 

chefer per brev, och i Vaxjo aven personligen, om syftet och upplaggningen av enkaten 

(s. 57). Holme och Solvang skriver om vikten av att de personer som ingar i en 

undersokning, far information om bur uppgiftema skall anvandas och vern som skall fa 

ta del av dem (Holme, 1995, s. 42). 

Vi bar i stora drag tva avdelningar i enkaten; Den fOrsta handlar om bur samarbetet mellan 

forskolan och biblioteket ser ut, bur man anvander sig av biblioteket mm. Den andra 

delen handlar om pa vilket satt fOrskolan arbetar med litteratur och spdik. Arbetet med att 

fardigstalla enkatfragoma var tidskravande. Vi filade mycket pa fragorna eftersom vi 

kande vikten av att fa dem sa bra och lattfattliga som mojligt. Vi var medvetna om att den 

"perfekta" enkaten inte existerar men vi hade det som mal. Vi pratade med var handledare 

om fragorna, visade enkaten i olika skeden for bibliotekariema i Kalmar och Vaxjo samt 

de tva platscheferna i Vaxjo och vi testade den pa tva daghemsavdelningar. Till slut 

bestamde vi oss fOr att vara nojda och skickade ut enkaten med intemposten i januari 

1996. Vi diskuterade senare, per telefon, den statistiska bearbetningen med Alf 

Fyhrlund, god van och statistiker. 

Det finns flera olika statistiska dataprogram att valja bland nar det galler bearbetning av 

enkater. Vi styrdes av att vi, som distansstuderande, ville kunna sitta hemma hos 

atrninstone nagon av oss, nar vi gjorde den statistiska bearbetningen. Vi hade inte rad att 

kopa t.ex. statistikprogrammet SPSS eller mojlighet att sitta i Boras och anvanda oss av 

skolans SPSS. AlfFyhrlund tipsade om programmet Epi Info. Det anvands en del inom 

medicinsk forskning. Varldshalsoorganisationen i Geneve (WHO) bar medverkat vid 

utarbetandet av de senaste versionema av Epi Info. Programmet ar gratis och med hjalp 

av Mikael Gunnarsson, Bibliotekshogskolan i Boras, hamtade vi hem Epi Info version 

6.03 via Internet. Genom samhallsmedicinska enheten i Norrbottens Ian fick vi en fOr

kortad, nagot gamma], men fortfarande fullt anvandbar manual pa svenska. Programmet 

ar avpassat fOr IDM kompatibla persondatorer och det bar en av oss. 

Intervjuer 
Holme och Solvang beskriver olika satt och skal till att kombinera kvalitativa och kvanti

tativa metoder (Holme, 1995, s. 93 ff.). Vara intervjuer med tva fOretradare fOr bambib

lioteken (en i Vaxjo och en i Kalmar) var en uppfOljning av var i huvudsak kvantitativa 

undersokning. Den kvantitativa undersokningen ger en generell overblick som sedan 

dessa tva representanter fick mojlighet att ge sina synpunkter pa. Vi bar pa sa satt forsokt 

6 



.. 
= . 
; 

ft . 

ge en mer nyanserad och mer fullsUindig bild. Vi har fatt synpunkter fran bade forskola 

och bibliotek . 

I Kalmar intervjuade vi bibliotekarie Lena Johansson. Ron ar ansvarig fOr bam- och 

skolaenheten pa Kulturforvaltningen i Kalmar. I Vaxjo intervjuade vi bibliotekarie 

Elisabeth Bemander-Orraryd, sektionschef vid bam- och ungdomsbiblioteket. Intervjuer

na bandades och vi antecknade dessutom. Vi aterkom en gang till bade Lena Johansson 

och Elisabet Bemander-Orraryd fOr nagra kompletteringar. Utifran banden o~ h anteck

ningama skrev vi sammanfattningar. Vi skrev av vissa citat ordagrant. Sammanfatt

ningama har Lena Johansson och Elisabeth Bemander-Orraryd fatt ta del av innan vi 

anvande oss av dem. Bada papekade att de kande till mer om huvudbibliotekets bamverk

samhet an om filialemas. Elisabeth Bemander-Orraryd hlinvisade oss till ansvarig fOr 

bokbussen om vi ville veta mer om bokbussens verksarnhet. 
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Barnet i samhallet 
Barns villkor har andrats mycket genom tiderna. Har foljer en kort tillbakablick och 

redovisning av rapporten Barns villkor i forandringstider. Vi redovisar mer noga den 

aktuella rapporten Bambokens stallning, som tar upp bam, backer och bibliotek. 

Barnsynen da och nu 
Ronny Ambjamsson menar att barndomen som en period kannetecknad av lek och 

oansvarighet, i likhet med den bild som tm exempel Carl Larss~m formedlade, ar en 

realtivt ny fOreteelse (Ambjarnsson, 1978, s. 62 ff.). I det f0rindustrie1la sarnhallet var 

barnet en del av ett stort kollektiv och huset och farniljen var en produktionsenhet dar alia 

mattes och arbetet fordelades. Det fanns ingen skillnad mellan gemensamt och privat, 

arbete och fritid pa det satt som det numera gar. Leken tillharde inte bara barndomen utan 

var gemensam fOr generationema. Gransen mellan barndomen och arbetslivet sattes i 

allmanhet vid sju ar, da barnet var sapass moget motoriskt att de kunde utfara arbete. 

Bam var inga individer fOrran de kunde barja arbeta (ibid., s. 65 ff. ). 

Succesivt tonade sedan en annan bild av barnet fram: man erkande att barn var varelser 

med egen identitet, inte bara dumma vuxna som med risets hjalp sa snabbt som mojligt 

skul1e lara sig att bli stora. Forst var det pojkama som sags som barn och det var i sta

dernas borgerlighet och inom aristokratin det barjade. Ellen Key, svensk socialdemokrat, 

uppmarksammade barnen i barjan av seklet. Hon ville erovra barndomen at arbetar

klassen (ibid., s. 102 ff.) . Hon farutspadde att 1900-talet skulle bli barnets speciella 

sekel (Kareland, 1994, s. 13). 

Genom tidema och kulturerna har det funnits olika asikter om barns utveckling. Saval i 

den nutida vasterlandska vetenskapliga varlden som i andra delar av varlden, sa definierar 

man ofta barnet utifran fn\gan om "natur" och "kultur". Om barnets utveckling ar biolo

gisk och automatisk eller ar ett resultat av yttre paverkan (fran vuxna) ar en annan fraga 

som synts i de batten och forskningen. Man kan anta en mer aktiv pedagogisk uppfost

ringsinrikning eller ha en mer fatalistisk syn, dar man ser utvecklingen som oundviklig 

och natur1ig (Dahl, 1984, s. 10 ff.). 

Nutidens svenska barn har det materiellt och ekonorniskt avsevart battre an tidigare och 

valstandet har allmant sett okat. Bamomsorgens utbyggnad har gjort att foraldrama kan 

forvarvsarbeta och den successiva arbetstidsforkortningen gor att det atminstone teore

tiskt, finns mer tid for foraldrama att vara med sina bam. Familjestrukturen har forand

rats: A.ldre tiders storhushall har forsvunnit och idag ar en- och tvabamsfamiljer det 

vanligaste. K vinnoma arbetar utanfOr hemmet och det ar inte langre en bart fOra! drama 

som svarar fOr bamens uppfostran. Heltids- och deltidsfOrskolor spelar en stor roll i 

manga barns liv. Bamets varld har sedan andra varldskriget, vidgats. Man kan resa pa ett 

enklare satt, genom TV och andra massmedier kommer varlden in i bamets vardag. 
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Samtidigt har gransen mellan arbete och fritid blivit skarpare: Barn harmer siillan nagon 

naturlig kontakt med fOriildrarnas arbetsliv (Kareland, 1994, s. 14 ff.) . 

Barns villkor i forandringstider 
Socialstyrelsen fick 1992 i uppdrag av regeringen att i samrad med andra myndigheter 

folja utvecklingen av barns villkor i samhallet. Anledningen till utredningen var att man 

ville ta reda pa om verksamheter som ror bam och ungdomar, fOrsiimrats som en foljd av 
kommunemas "nya ekonomiska politik". 

Man konstaterar i rapporten att stora forandringar ager rum i verksamheter som ror barn. 

Besparingar 1993 och 1994 fOrvantas bli nagot storre i verksamheter som riktas till barn 

och unga, an vad som drabbar den totala kommunala verksamheten. Besparingarna ar 

storst i storstadsregionerna och inom barnomsorgen men man menar att den generella 

kvaliten ar god pa de fiesta hall i Sverige. I storsHiderna och i fororterna ar bristerna i 

bamomsorgens kvalite tydligast (Barns villkor i forandringstider, 1994, s. 6 f.) . 

I avsnittet om bamomsorgen skriver man att bam med sarskilda behov tidigare haft det 

bra som en foljd av en generellt hog kvalite inom barnomsorgen. Storre barngrupper, 

minskad personaWithet och bristande kontinuitet drabbar nu dessa barn (ibid., s. 79). 

Var tredje kommun har sparat pengar genom att rninska antalet anstiillda inom bibliotek. 

Var femte kommun har sparat pengar genom att rninska bibliotekens oppethallande (ibid., 

s.35). Detar manga kommuner som har rninskat resursema till biblioteken genom perso
nalrninskningar, minskade oppettider och liven genom lagre medie-anslag. Man har ocksa 

dragit ner pa filialer och bokbussar. Det blir siimre fOr bamen nar biblioteken koncentre
ras till farre och stOrre enheter (ibid., s. 137 f.). 

I den sista delen som behandlar atgardsbehov m.m. konstaterade man att bam ar alltmer 

beroende av fOdildrarnas resurser (ibid., s. 181). 

Barnbokens stallning 
Statens Kulturrad har paverkat utvecklingen inom biblioteksvarlden bl.a. genom att 

stodja olika projekt. Kulturdidet har ocksa gett ut ett flertal skrifter, bl.a. Kultur i 

forskolan ( 1982). Vi redovisar hac den i varas utkomna Barnbokens stiillning, som ar 

sarskilt aktuell fOr vart uppsatsamne.Vi gar har igenom de delar i studien, som har 

sarskild relevans fOr var uppsats. 

Uppdraget och genomfOrandet 
Hasten 1995 fick Statens Kultumid enligt regeringsbeslut i uppdrag att utreda barnbo

kens stallning, pa bokmarknaden, inom biblioteksvasendet och inom bamomsorgen. 
(Bambokens stallning, 1996a, s. 7) 
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"Siirskild vikt skall lag gas pa fragor om samarbete mel/an bamomsorgen och 

biblioteken och bibliotekens kontakt medforiildrar." (ibid., s.7) 

Bakgrunden var att davarande kultunninister Margot Wallstrom hade uppvaktats av olika 

fOretradare fOr barnboken. Det var foretradare for bl a Bambamens kulturfond, Svenska 

barnboksakademin, Svenska barnboksinstitutet och aven en representant for barnbibliote

karierna. De papekade att bamboksforsaljningen rninskat fOr tredje aret i rad och att ut

Hmingen av bambocker pa biblioteken minskat trots att barnantalet stigit. De tyckte att 

Kulturutredningen skulle prioritera barns lasning i sitt betankande och att ett handlings

program borde utarbetas fOr hur bokHisning kan anvandas inom bamomsorgen. Studien 

som Kulturdidet nu har lagt fram ar kortfattad, sager man sjalv, men man tycker det ar 

angelaget att fullfolja arbetet med en fordjupad utredning om villkoren for den svenska 

barnboken (ibid., s. 7.f.). 

Sammanfattning av nuHiget 
Studien spekulerar i orsakerna till den fOrsamrade tillg§mgen till backer fOr barnen: 

Bamfamiljemas samre ekonomi, foraldrarnas, speciellt kvinnornas okade forvarvsfrek

vens, harda besparingar inom kommunema, storre barngrupper samtidigt med minskat 

personalantal inom barnomsorgen. Biblioteken har utsatts for kontinuerliga besparingar 

vilket drab bar bokanslagen, oppettiderna, programverksarnheten, personalutbildning. 

Biblioteksfilialer och bokbussar dras in, biblioteken prioriterar inte barnverksarnhet. 

Skolorna prioriterar inte skolbiblioteksverksarnhet och TV och andra medier konkurrerar 

(ibid., s. 9). 

Forsaljningen av barn- och ungdomsbocker rninskar for tredje aret i foljd. Utgivningen 

har inte rninskat i titelbredd men i upplagestorlek och darmed har det blivit hardare 

villkor for hela barnboksmarknaden, sa val fOr forfattarna, forlagen, bokhandl<irna, 

bokklubbarna som for bokkoparna (ibid., s. 9). 

"Mest oroviickande iir att nedskamingar av biblioteksverksamheten ofta sker 

kortsiktigt och utan planmiissighet. Pa sa siitt har bl.a. bamverksamheten, 

som kommunema sager sig prioritera, pa manga hall drabbats av 

ogenomtiinkta besparingsatgiirder." (ibid., s. 10) 

"Fran 1990 till1994 drag kommunema in 10 procent av filialbiblioteken och 

lade ner 14 procent av bokbussama. Under samma tid minskade 

folkbibliotekens inkop av bambocker med en dryg Jjiirdedel. Utlilningen 

sjonkfran 21,1 till19,3 bambokslan per bam." (ibid., s. 10) 

Bibliotekens uppbyggnad av informationsteknologi och till kompetensutveckling inom 

detta omd'tde har infallit i en tid da kommunerna tvingats till harda besparingar. En stor 
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del av bibliotekens medel har gatt till denna nodvandiga uppbyggnad menar studien 

(ibid., s. 1 0). 

"Det to tala antalet platser vid forskolor och fritidshem okade mellan 1990 och 

1993 med niira 20 procent tillfoljd av ett storre bamantal och bestiimmelser 

om utbyggd bamomsorg. Samtidigt minskade folkbibliotekens uppsokande 

verksamhet tillforskolor ochfritidshem." (ibid., s. 11) 

De storre barngrupperna inom barnomsorgen har ocksa medfort att antalet biblioteksbe

sok fran fOrskolorna har minskat. Det finns en medvetenhet om betydelsen av bocker for 

barns spnikutveckling men alla vet inte hur viktigt det ar. Det saknas professionella 

litteraturpedagoger som bibliotek:arierna skulle kunna vanda sig till. Forskolorna har ofta 

ett eget fast bokbestand, vilk:et kompletteras med becker fran biblioteket. Anslaget man 

koper becker fOr ska aven ga till annat, t.ex. kritor papper etc. Detta anslag har n:tinskat 

under senare ar. Personalen har ett stort ansvar fOr hur verksamheten utformas ute pa de 

olika forskolorna (ibid, s. 11). 

"Bokliisandet bland de yngsta visar en pataglig nedatgaende tendens och 

minskningen iir mest framtriidande bland bam till tagutbildade foriildrar. 

Andelen liisare bland smabamen har minskatfran 85 procent 1984 till74 

procent 1992. liistiden har minskatfran 32 minuter per dag 1984 till20 

minuter 1992." (ibid., s. 11 f.) 

Forslag till atgarder 
Kultumidet fOreslar i 7 punkter, olika atgarder som staten kan gora fOr att fOrbattra barns 

tillgfmg till bocker: 

1. Utgivning och distribution av en arlig barnbokskatalog, producerad av forlag och 

bokhandel och inriktad mot en anvandning.inom grundskola, barnomsorg och bamhiilso

vard. Manga klagar pa en brist pa information om bambocker vilket en sadan katalog 

skulle r!da bot pa. Kostnad: 1,5 mkr. 

2. En bok for alia skall ansvara for att litteraturpedagogiska och lasframjande insatser fOr 

bam och ungdom nar ut i landet. Ytterligare en person skulle behova anstallas i forlaget 

En bok fOr alias stab.Kostnad: 1,5 mkr. 

3. Kulturradet, i samarbete med Hinsbiblioteken skulle svara for att information om bam

backer nar ut till bibliotek, skolor, barnomsorg, barnhalsovard och under en trearsperiod 

stodja utvecklingen av nya former fOr bambiblioteksverksamheten. Kulturradet foreslar 

att 1 mkr ansHis till detta. 

4. En speciell paragraf i bibliotekslagen bor tydliggora ansvaret for biblioteksservicen at 
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barn och ungdom och man bor dar bl.a. namna betydelsen av bokHisning for den tidiga 
sprakutvecklingen (ibid., s. 12 ff.). 

''De senaste arens nedsklirningar visar att den politiska vi/jan att prioritera 

bam och ungdom varit svag i manga kommuner. En klar markering i 

bibliotekslagen pekar pa betydelsen av barnbiblioteksverksamhet. " 

(ibid., s. 15 f.) 

5. Man bor inratta en arbetsgrupp som ska bevaka barns tillgang till backer och utarbeta 

ett handlingsprogram for arbetet med boken i barnomsorgen. Gruppen oor besta av 
representanter for fOrfattama, bokhandeln, bokforlagen, biblioteken, barnomsorgen och 

skolan och ledas av Kulturradet. Gruppen ska ta upp bl.a. fOljande saker: 

11
- bambibliotekens resurser i relation till antalet bam i respektive kommun 

- formemafor kontakt och samarbete mellan barnomsorgen och 

barnbiblioteken 

- behovet av egna basbibliotek pa daghem och forskolor 

- barnomsorgspersonalens behov av utbildning ochfortbildning vad avser 

bokarbetet 

- mojligheterna att tidigt i barnomsorgen upptiicka anlag for dyslexi 

- utrymme i bamomsorgenfor aktiviteter som rim- och ramslek; bok- och 

bibliotekslek och verksamhet av typ IIBokNallen" i Markaryds kommun. II 

(ibid, s. 16) 

6. Man bor utarbeta ett langsiktigt handlingsprogram fOr skolbiblioteken. Flera skolbib

liotekscentraler har lagts ner, lararbibliotekarie- och skolbibliotekarietjanster har dragits 
in. Om skolbibliotekens viktiga roll fastslas i bibliotekslagen, enligt Kulturradets forslag, 

blir det en markering fOr kornmunema att sla vakt om skolbiblioteken. 

7. Kulturradet skulle in om ramen fOr sitt forsknings- och utvecklingsarbete stodja 

forskningsinsatser om vad de nya mediema och den modema informationstekniken 

innebar for bamen (ibid., s. 16 f.). 

I studien framgar att Sveriges Radio och Kultum\det under det senaste decenniet gjort 

fyra matningar av 3-8-aringars massmedie- och kulturanvandning. Den senast publice

rade matningen ar fran 1992 och den visar att TV tillsammans med bocker ar det 

massmedium som nar flest 3-8-aringar under en dag (ibid, s. 18 ff.). Vidare framgar: 

"Boken nar dagligen tre fjiirdedelar av smilbarnen och iir det medium som 

anviinds mest efter TV. II (ibid., s. 21) 
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"Antalet biblioteksbesokare bland smabamen har lulllit sig pa en stabilt 

hog niva genom aren men antalet besok per bam har minskat sedan 86187." 

(ibid., s. 21) 

Biblioteken 
Ansvaret fOr folkbiblioteken ligger pa kommunema. De svenska folkbiblioteken hailer 

intemationellt sett en hog standard. Under de senaste aren har de dock utsatts for 

nedskarningar. I manga Hinder harman en bibliotekslag. Kulturutrednir.gen foreslar nu 

en sadan aven for Sverige. Hela biblioteksvasendet befinner sig i en fodindringsprocess 

dar infonnationssamhallets kravs sHills. Under de senaste aren har folkbiblioteken anvant 

en stor del av sina minskade anslag till uppbyggnad av informationsteknologi. Aven 

bambiblioteksverksarnheten har drabbats hart, med farre barngrupper pa besok, farre 
besok pa fOrskolor, mindre medverkan av biblioteket vid studiedagar och traffar for 

larare, barnomsorgspersonal och fOraldrar m.m. (ibid., s. 39 f.). 

I Sverige finns 286 kommunala bibliotekssystem. 1994 fanns drygt 1700 utlanings
stallen varav 1302 filialer och 117 bokbussar. Mellan 1990 och 1994 har antalet filial

bibliotek minskat med 10 procent. Antalet bokbussar har under samrna tid minskat med 
14 procent. Det finns 24lansbibliotek. For 10 ar sedan fanns en bambibliotekskonsulent 

pa vatje Hinsbibliotek, de fiesta pa heltid, men nu har dessa tjiinster dragits in helt eller 

delvis. Folkbibliotekens totala mediekostnad var 1976-1989 ca 16-17 procent av den 

totala driftskostnaden. 1993 var den siffran 13 procent. Mediebestandet har breddats pa 
senare ar. Nu koper man ocksa grammofonskivor, kassettbocker, musikkassetter, video

gram. Den totala utH'mingen av enbart b&ker okade mellan 1991 och 1994 med en dryg 

procent (ibid., s. 40 f.). 

"Okningen giillde facklitteratur for vuxna, me dan saviil skonlitteratur for 

vuxna som bambocker minskade under samma tid. A V-utlG.ningen okade 

med 56 procent. Sammantaget okade utlaningen med drygt 4 procent. " 

(ibid., s. 42) 

Biblioteken kopte farre exemplar av varje barnbokstitel. Utlaningen sjonk fran 21,1 till 

19,3 bamboksHin per bam rnellan 1990 och 1994 (ibid, s. 42 f.). 

"Nagot motsvarande laroplanen skulle behovas ocksa pa bamboksomradet. 

Det behovs fonnulerade mal for att kunna miita resultat och argumentera for 

att forsvara smabamens behov av litteratur. Politikema vill ibland ta av 

biblioteksanslagen till smabamen ochfora over medel till storre bam for att 

ratta till niir liiskunnigheten och lasforstaelsen ar dcllig. Det iir att borja ifel 

ande." (Bambokens stallning, 1996b, s. 21. Detta ar en bilaga till 

Kulturradets anslagsframstallning. Den overensstammer nastan belt med 

Bambokens stallning, 1996a- var anm.). 
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Barnomsorgen 
Utbyggnaden av dagens barnomsorg borjade pa 1960-talet och har expanderat kraftigt 

fran borjan av 1970-talet. Enligt Statistiska cenralbyran, som 1993 gjorde en undersok

ning fOr Socialstyrelsen, sa var personalminskningar det vanligaste sattet att minska 

omkostnaderna. Andra satt var att oka samutnyttjande, aka barngruppernas storlek och 

hoja taxor/avgifter (Barnbokens stallning, 1996a, s. 44 f.). 

"De stora barngrupperna gor att antalet barnomsorgsbesok pa biblioteken har 

minskat. Persona/en har inte tid och mojlighet att besoka kulturinstitutioner 

inklusive bibliotek lika ofta som tidigare. Nedlagda biblioteksfilialer och 

indragna bokbussar har gjort det dyrt och besviirligt att ta sig till biblioteket." 

(ibid., s. 45) 

Opsis Kalopsis 
Barnkulturtidskriften Opsis Kalopsis, 1996:3, handlar just om barnbockemas stallning. I 

ett tidigare nummer skrevs om en debattkvall pa Svenska Barnboksinstitutet da foljande 

resolution togs: 

"For att bevarajiimlikhet och demokrati mas[t]eframtidens miinniskor ha 

spraket som ettfungerande redskap. Barn- och ungdomsboken starker 

sjiilvkiinslan och utvecklar forstllelse for andra miinniskor. Den. ger 

kunskaper, stimulerar fantasi och kreativitet och skiinker mycken gliidje. 

Vi som har samlats till Svenska Bamboksinstitutets debattkviill om 

barnbokensframtid, den 28 mars 1996, kriiver: 

* att forskolan obligatoriskt utrustas med egna boksamlingar 

* att skolbiblioteken aliiggs ett ansvar liven for skOnlitteraturen." 

(Franssen, 1996, s. 3) 
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Biblioteksverksamhet for barn 
For att forsta dagens barnbiblioteksverksamhet inleder vi med en kort historisk tillbaka

blick. Darefter presenterar vi olika dokument och backer som styr bibliotekens arbete 

med bam idag. 

Barnbibliotekverksamhetens historia i Sverige 
Det fOrsta bambiblioteket i Sverige oppnades i december 1911. Det var Stockholms bam

och ungdomsbibliotek. Det var for ovrigt vart fOrsta modema folkbibliotek over huvud 

taget. Initiativtagare var Valfrid Palmgren, kand folbibliotekspionjar och hon hade tagit 

med sig iden om speciella bibliotek for barn, fran USA. USA och England ar barnbiblio

tekens ursprungslander men barnbiblioteken var inga gamla foreteelser dar heller: i USA 

hade de existerat sedan slutet av 1800-talet (Aberg, 1983, s. 8 f.). 

Man vet inte riktigt varfor Valfrid Palmgren kom att intressera sig just fOr barnbibliotek, 

kanske var det latt att fa donatorer till barnverksamhet for liksom i USA byggde hon detta 

bibliotek pa privata donationer. Senare kom de kommunala anslagen att bli den storsta 

intaktsposten. De stOrsta donatorema var personalen eftersom de till stor del arbetade 

ideellt. Valfrid Palmgren overtalade ett antal unga darner ur goda familjer att utfi:ira arbe

tet. Efter amerikanskt monster hade man oppna hyllor, en nyhet fOr Sverige, men det 

fanns ocksa en mangd regler och tvang: barnen maste stracka fram handema och visa att 

de var rena in nan de ti!Hits gain ( annars fick de tvatta av sig), minirnialderna var 10 ar 
och maximialdem 20, barnen fick Hina forst en och sedan tva bocker at gangen (men da 

skulle en vara en s.k. "nyttig bok") m.m. (ibid., s. 22 ff.). 

I ovriga landet kunde det handa att ett bambibliotek eller barnavdelning startade med en 

hylla eller en vra i de vuxnas bibliotek. Nar speciella biblioteksbyggnader borjade upp

foras kunde man t.ex. se losningar enligt den s.k. fjarilsplanen. I Sverige var den vanlig 

under 40- och 50-talen. Den bestod av tre parallella salar: utlaningsrum for vuxna i 

mitten, lasesal pa ena sidan och ofta bamavdelning paden andra sidan. Fjarilsplanen 

kunde ses som ett framsteg fOr barnbiblioteket eftersom den markerade att ett sadant 

skulle finnas i ett fullstandigt bibliotek (ibid., s. 29 f.). 

Bambibliotekarierna saknade ofta, den for de ovriga bibliotekariema obligatoriska, 

akaderniska examen men hade istallet personlig lamplighet for jobbet, menar Aberg. Den 

fOrsta fortbildningskursen fOr bambibliotekarier i Sverige holls 1948. 1944 bildade barn

bibliotekariema en egen sektion inom Sveriges Allrnanna BiblioteksfOrening (SAB), men 

annu 1953 fanns det bara 46 bambibliotekarier (ibid., s. 31 ). Bambibliotekariesektionen 

bildades fOr att sarskilt uppmarksamma personalens utbildning, bamlitteratur, bokinkop, 

Aldersgriins for lantagare, eventuella overtidsavgifter, ersattning fOr forkornna bocker, 

samarbete med skolbiblioteken och bokundervisning (Jonkopingsmotet, 1944, s. 213). 
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Pa 1970-talet byggdes barnomsorgen uti takt med att kvinnoma kom ut pa arbetsmarkna

den och barnet stod i centrum i bade samhalls- och kulturdebatten. SAB:s specialgrupp 

fOr bam- och tonarsverksamhet utarbetade 1975-76 mal for bambibliotekens arbete och 

dar betonades att man skulle na ALLA bam och att biblioteket aktivt skulle soka upp all a 

barn. Fr.o.m. 70-talet kom bamverksamheten att bli en mycket viktig del i folkbiblio

teken (Rydsjo, 1994, s. 16 ff.). 

1974 ars kulturpolitiska mal 
Riksdagen beslutade 1974 bade om overgripande och atta delmru for den statliga 

kulturpolitiken. Det overgripande ma.Iet lod: Kulturpolitiken skall medverka till att skapa 

en biittre samhiillsmiljo och bidra till jamlikhet" . (Lundin, 1990, s. 19) Ett utav delmalen 

fick betydelse fOr bibliotekens uppsokande verksamhet: "Kulturpolitiken skall i okad 

utstrac/..:n.ing utformas med hiinsyn till eftersatta gruppers eifarenhet och behov". 

(ibid., s.19) Regeringen lade nagra ar senare en sarskild proposition, 1978179:143, Om 
bam och kultur, dar barnens behov av kultur preciserades (ibid., s. 19). 

1995 ars Kulturutredning papekar att i 1974 ars mal namndes inte bamen forutom att 

"eftersatta grupper" skulle priori teras. Utredningen menar att insatser for barn dock har 

prioriterats saval av staten och kommuner som av landsting (Kulturutredningen, 1995, 

s. 158 ). 

"Passa"-boken 1982 
Debattboken Passa upp, passa, passa vidare var en handbok for bambibliotek, utgiven 

av Statens kulturdid. Forfattarna ville ge ett underlag fOr det praktiska biblioteksarbetet 

med barn (Passa upp, passa, passa vidare, 1982, s. 7). Malet fran SAB:s specialgrupp 

for barn- och tonarsverksamhet om att na alla bam, anvandes som en utgangspunkt och i 

boken menade fbrfattarna att det uppsokande arbetet var viktigare an arbetet inne pa 

biblioteket (Koldenius, 1990, s. 47). 

"Vi kan inte langre bara sitta bakom vara upplysningsdiskar och vanta pa 

lantagare. Vi maste ut och soka upp bamen och kanske allra heist de s k 

formedlama daifor att det ar oerhort viktigt att sa manga som mojligt far 

kunskap om den bra litteraturen" 

( Pas sa upp, pass a, pass a vidare ... ? , 1982, s. 9) 

"Passa"-boken tog avstamp i bade de kulturpolitiska malen fran 1974 och SAB:s mal for 

bam och tonarsverksamheten. Den var en forsvarsskrift for "pappersboken" som man 

1982 sag hotad av andra medier, t.ex TV, video, bandspelare. Den betonade att boken 

behovs som motvikt till den kommersielJa kulturen och kvalitetsbegreppet inom bamkul

turen diskuterades (ibid., s. 7 ff.). 

En samarbetsgrupp mellan forskola och bibliotek forordades i "Passa"-boken. Denna 
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grupp skulle diskutera hur forskolan far bocker, hur bockema anvands i forskolan, hur 

forskolans personal far veta mer om bocker samt varfor det ar viktigt med bocker och 

bibliotek fOr barn (ibid. , s. 63 f.). 

Folkbiblioteksutredningen 1984 
Folkbiblioteksutredningen ansag att den uppsokande verksamheten borde utvecklas och 

att arbetet med bam och ungdomar borde prioriteras (Koldenius, 1990, s. 47). 

"Foriildrama iir diiifor ytterst den viktigaste nul.lgritppenfor folkbibliotekens 

insatser inom bamomsorgen. For att na fora/drama kan folkbiblioteket arbeta 

direkt med dem via t.ex. bok- och biblioteksinformation paforiildramiJten, 

men framfor allt forsoka inspirera forskolepersonalen att uppmuntra 

fora/drama att li:isafor sina bam." (Folkbiblioteksutredningen, 1984, s. 93) 

Det skulle finnas ett grundbestand av bocker pa varje forskola och som kompletteras med 

Jan fn1n biblioteket (ibid., s. 93). 

Dagens barnbiblioteksverksamhet 
Vi presenterar har fyra dokument fran 1990-talet varav Kulturutredningen ar det mest 
aktuella. Regeringen har nyligen presenterat sin kulturproposition, men vi redovisar inte 

dess innehall. 

Anda hem till fru Nilsson 1990 
Denna rapport fran Statens Kulturrad ar en metodtltredning om all uppsokande biblio

teksverksamhet. Forfattarna till boken vill rada bot pa bristen av dokumentation om den 

uppsokande verksamheten. I kapitlet om det uppsokande bambiblioteksarbetet skriver 

Koldenius och Nilsson att det inte kan fungera bra om inte biblioteket fungerar bra, att 

forandringar behovs aven inom biblioteket (Koldenius, 1990, s. 47). De vill karaktari
sera dagens uppsokande barnbiblioteksarbete som 

"ett formedlingsarbete till alla de vuxna som behOver information om barns 

sprak, litteratur och liisning och bibliotekets roll i samhiillet och som sedan 

kan anviinda den kunskapen i sitt arbete med bamen." (ibid. , s. 48) 

I sitt formedlingsarbete vander sig biblioteken till bl.a. modravarden, barnavarden och 

barnomsorgen. Pa Modravardscentralen (MVC) staller manga bibliotek ut b&ker om 

fOdsel, barnavard och tidig sprakinlarning. Viktigt ar motet och samtalen med personalen 

pa MVC, det ar de som moter de blivande foraldrama sedan. Nasta steg ar att m\ fOraldrar 

via Barnavardscentralen (BVC). Hit komrner barn under bela fOrskoletiden. Samarbetet 

med BVC boijade i slutet av 70-talet och har fortsatt att utvecklas sedan dess. Barnhalso

varden och biblioteken har pa rnanga hall tillsamrnans utarbetat broschyrer med inforrna-
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tion om barns sprakutveckling och tips pa litteratur. Manga bibliotek har placerat ut lane

bocker i vantrummen pa BVC. Manga kommuner delar ut en gava till nyfodda och/eller 

fyra-aringar t.ex. Det ar da pa BVC som barnet far presentkortet pa boken som ska 

hamtas pa biblioteket (ibid. , s. 48 ff.). 

Manga bam finns inom bamomsorgen. Pa 1960-talet nar utvecklingen av bamomsorgen 

kom igang tog manga fOrskollarare kontakt med biblioteken eftersom resurserna till de 

nya bamstugoma inte var sa stora. Bamstugeutredningen 1972 (s. 33 f.) betonade vik

ten av att lasa hogt och beratta for bam. Fran mitten av 1970-talet har samarbete i mer 

eller mindre reglerad form skett mellan social- och kulturnarnnder. Inom det uppsokande 

barnbiblioteksomractet skedde de stOrsta satsningama i borjan av 1980-talet. Forskole

servicen ar en mycket stor verksarnhet, det ar den stOrsta servicegrenen av alia inom bib

liotekets uppsokande verksamhet liven om det inte syns i utlaningsstatistiken. Bockema 

anvands i forskoloma mycket mer an lanestatistiken visar. Diskussioner pagar med 

Statistiska centralbynln om att na fram till battre matmetoder. Bamomsorgen har egna 

fasta bokbestand av olika stor omfattning men de maste kompletteras med boklan pa 

bibliotek. Det forekommer bokbussar, vandringslttdor etc. (Koldenius, 1990, s. 52 ff.). 

Barnsparet 1994 
Bamsparet viii vara en "idebok och inspirationskiilla for alla som arbetar med bam, 

backer och bibliotek!" (Barnsparet, 1994, baksidestext) i dagens ekonomiska snalblast. 

Olika barnbibliotekarier berattar om den egna verksamheten. Manga erfarenheter, ideer 

och metoder fran barnbiblioteksarbetet runtom i landet presenteras. De blickar aven in i 

framtiden. En stor del av boken behandlar olika modeller och metoder for verksamhet 

bland bam och ungdom. 

Forskningsresultat, som bl.a. bekraftas av erfarenhetema fran sprakstimuleringsarbetet i 

Markaryd, sager att den mest betydelsefulla sprakutvecklingen sker fore fyra ars alder. 

Detta har betydelse fOr folkbibliotekets prioriteringar nar det gilller arbetet gentemot 

bamen (Rydsjo, 1994, s. 21 ff.). 

Kulturutredningen 1995 
Kulturutredningen ar mycket omfattande och ror en rad omraden. Vi tar bara upp det som 

behandlar bam, bibliotek och forskola. Vi ger liven en Iiten bakgrund till varfor utred

ningen tillsattes. 

Utredningen fick i uppdrag att utvarderakulturpolitiken med utgangspunkt i 1974 ars 

kulturpolitiska mal. Gruppen skulle aven titta pa hur kulturpolitiken skulle utformas i 

framtiden och liven Himna fOrslag till nya mal. Kulturutredningen Iarnnade in sitt slutbe

tankande i augusti 1995. Utredningen sager att det var av stor betydelse att 1974 ars mal 

formulerades och att de har fungerat inspirerande pa kulturarbetet. Ma.Jen beslutades i 

politisk enighet i riksdagen och regeringar av olika politisk farg har undedtren sagt att de 
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ligger fast Men mAlen ar allmant hAllna och var alltsA ot:illrii.ckliga som beslutsunderlag 
och styrmedel och det har funnits inbyggda mAl.konflikter i dem (Kulturutredningen, 
1995, s. 67 f.) . 

Utredningen visar dels att mAnga forbattringar pA barn- och barnlitteraturomrAdet bar 
skett de senaste 20 Aren MEN den pekar ocksA pA mAnga forsi:imringar de senaste Aren. 
Bokanslag~n minskar, barn laser mindre, forskolebarnen gor farre antal biblioteksbesok, 

bamboksutgivningen gAr ned. Utredningen foreslAr en bibl~ otekslag dar man slAr vakt om 
avgiftsfria IAn och om boklAnekedjan (ibid., s. 467 f.). 

Utredningen menar att det fmns mAnga faktorer som haft betydelse fOr kulturutvecklingen 
de senaste 20 Aren. BLa. pekar man pA det okade kommunala ansvaret for t.ex. skolan 
vilket lett till ojamlikheter kommuner emellan och att de fiesta kommuner tvingats till 
besparingar, aven inom kulturomrAdet. Man ser att neddragningar av personal inom 
forskolan har inneburit att t.ex biblioteksbesok har minskat. Detta avspeglas i statistiken, 

som visar att just barn i Aldem 3-8 Ar gAr mindre ofta pA bibliotek an fOr tio Ar sedan 
(ibid., s. 72f.). 

Barns mojligheter att delta i kulturaktiviteter ar mycket beroende av den vuxna omgiv
ningen: foraldrar, personal inom barnomsorg och i skolan. Forskolebarnen ar mer flitiga 
besokare pA kulturinstitutioner an andra barn. Boklasandet bland de yngsta visar dock en 
pAtaglig nedgAng, sarskilt bland barn tilllAgutbildade fOraldrar (ibid., s. 158 f.) . 

Utredarna menar att det inte fmns nAgra klara mAl for kulturverksamheten i fOrskolan utan 
den ar beroende av enskilda forskolors egna ambitioner. De foreslAr att forsko1Hira!1lt
bildningen ska utvarderas nar det galler de estetiska och praktiska amnenas stallning. De 
foreslAr ocksA att man inom forskolan ska starka arbete med att framja barns estetiska 
uttycksformAga (ibid., s. 162). 

I kapitlet Biblioteken i Sverige betonar utredningen biblioteksvasendets lAnga tradition 
och hoga standard. Den senaste 20-Arsperioden bar man inom folkbiblioteksomrAdet bl.a. 

kunnat se att inriktningen pA bam och ungdomsverksamhet har fOrstarkts och att 40% av 
nyforvarven avser barnlitteratur. Problem bar dock uppkommit de senaste Aren: bok
anslagen har minskat, liksom den uppsokande verksamheten, altemativa driftsformer har 
provats och de fria boklAnen har ifdgasatts. Besparingar drabbar friimst lasargruppema 
barn och pensionarer. Avgiftsfriheten har ifrAgasatts framst pA grund av forsamrad 
kommunal ekonomi. Rik:sdagen gjorde 1992 ett uttalande dar man menade att det var en 
demok:rat:ifrfiga, att boklAn vid de allmanna folkbiblioteken skulle vara kostnadsfria 
(ibid., s. 467 ff.). 

Kulturutredningen foreslAr en bibliotekslag ocb bam och ungdomar uppmarksammas 
sarskilt i §8 i den foreslagna lagen: 
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"Folk- och skolbiblioteken ska iigna siirskild uppmdrksamhet at barn och 

ungdomar, funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter bl.a. 

genom att tillhandahalla litteratur pa andra sprak iin svenska och i former 

siirskilt anpassade till dessa gruppers behov. 11 (ibid., s. 483 ) 

I utredningen fOreslar man fOljande mat for kulturpolitiken: 

"Kulturen ger miinniskan gliidje, insikter, manga uttrycksmojligheter och ett 

rikare liv. 

Kulturpolitiken ska diirfor 

- varna yttrandefrihetetn och ge reella yttrandemojligheter, 

- verkafor delaktighet och stimulera eget skapande, 

- friimja konstniirlig och kulturellfornyelse och kvalitet, 

- ta ansvar for kulturarven och friimja ett positivt bruk av dem, 

- ge kulturen forutsattningar att vara en dynamisk, utmanande och 

obunden kraft i samhiillet". (ibid, s. 85) 

UNESCOs manifest for folkbibliotek 1994 
UNESCO inrattades 1946. Detar FN:s organisation for utbildning, vetenskap,kultur och 

kommunikation. Biblioteks- och informationsfdigor ar viktiga delar av UNESCOs verk

samhet (Nationalencyklopedien, bd 19, 1996, s. 40). UNESCOs manifest for folkbiblio

tek innehaUer manga forpliktigande ord och manifestet aberopas ofta i den svenska 

biblioteksdebatten. Det daterar sig fran 1949 och reviderades senast 1994. Manifestet ar 
en deklaration och darmed inte tvingande, men det innehaller rekommendationer som 

medlemsstaterna enats om. Manifestet har utarbetats i samarbete med International 

Federation of Library Associations and Institutions- IFLA (UNESCOs manifest fOr 

folkbibliotek 1994, 1995, s. 35). 

Manifestet ar allmant och overgripande och inleds med orden: 

"Frihet, vii/stand och utveckling av samhiille och individ iir grundliiggande 

manskliga varden. Det kan endast uppnas om val informerade medborgare 

kan utova sina demokratiska riittigheter och spela en aktiv roll i samhiillet. Ett 

konstruktivt engagemang och en utvecklad demokrati forutsiitter tillfreds

stiillande utbildning liksom fri och obegriinsad till gang till kunskap, tankar, 

kultur och information. II (ibid., s. 36) 

I manifestet sager UNESCO att folkbiblioteket ar en drivkraft fOr utbildning, kultur och 

information. Man uppmanar nationella och lokala myndigheter att stodja och aktivt enga

gera sig i folkbibliotekens utveckling. Folkbibliotekets tjanster ska vara tillgangliga for 
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alia oavsett alder, allaaldrar ska hitta material som svarar mot deras behov. Av de tolv 

huvuduppgifter som poangteras handlar tre om barnen: 

1. ''Att skapa och stiirka liisvanor hos bam fran tidig alder" 

4. ''Att stimulera barns och unga miinniskors fantasi och kreativitet" 

12. "Att stodja och delta i lasaktiviteter och program for alia aldersgrupper, 

och att initiera sadana aktiviteter om nodviindigt., (ibid., s. 36) 

Enligt manifestet bar folkbibliotekets service vara avgiftsfri och det ska finnas nationell 

koordinering pa biblioteksomradet. Beslutsfattare pa nationell och lokal niva och biblio

tekssamhallet som helhet varlden over uppmanas genomfora de principer som uttrycks i 

manifestet (ibid., s. 36 f.). 
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Samarbete 
I dena kapitel ger vi exempel pA bur samarbetet mellan f6rskola och bibliotek vuxit fram 

och pA bur strukturerat samarbete kan se ut. I tidskriften Biblioteksbladet, forum fOr 

information och debatt inom svenska bibliotek, fanns flera artiklar av intresse. 

Samarbetets framvaxt 
For 20 Ar sedan diskuterades mojligheten f6r f5rskoloma att fA tillgAng till bibliotekets 

bOcker genom s.k. vandringsbibliotek. Det innebar an biblioteken skulle ta ansvar for att 

bOckerha kom till fOrskoloma och dena gjorde biblioteken pA vissa orter. Tanken pA att 

nA alia barnen genom formedlare vaxte fram. 

Biblioteksbladet 1977 
Biblioteksbladet 1977:4 var en temanummer om forskola och bibliotek. I flera artiklar 

togs samarbetsfrAgor upp. Susanna Ekstrom beranade om, en dellokala inititativ som 

t.ex. att bibliotekarier bokpratade till bAde barn och vuxnt~ Hon skrev vidare att det fanns 

samverkansgrupper pA mer central nivA i vissa kommuner, dar man samverkade kring 

kultur. Det fanns orter, som satsade extra pengar fOr bokinkop till fOrskolan. Andra sat

sade pengar for att mojliggora fOr biblioteket an ha sarskilda oppenider fOr fOrskolan. Det 

hande att forskolan fick extra pengar till personal just for att kunna besoka biblioteket 

tillsammans med barnen. Ekstrom kravde ett extra lagerstoo till fOrlagen, som skulle gora 

det mojligt att fA tag pA gamla kara bOcker, som blivit sonderlasta. Hon tyckte ocksA att 

man borde samverka kring fOrskolornas egna bokinkop. Ekstrom ville att det skulle fin

nas fler bOcker i f6rskolan ocb fler m5jligheter for barnen att komma till biblioteket. Ffu

skolan skulle kunna nA biblioteksbOckerna genom biblioteksbesok, bokbuss och vand

ringsbibliotek, dar bOckema ocksA byttes ut ibland. Hon tyckte att biblioteken skulle 

kunna lAna ut diabilder av bilderbOcker, att man skulle lAta barnen traffa fOrfattare. Vidare 

efterlyste Ekstrom utokat utrymme for barnlitteratur i fOrskollararutbildningen. Honan

sAg att det var noovandigt fOr personalen inom forskola ocb bibliotek att fA traffas fOr att 

utbyta erfarenheter ocb skapa personliga kontakter. Ekstrom ville ba mer personal inom 

bMe forskola och bibliotek (Ekstrom, 1977, s. 55 ff.). 

I en annan artikel redovisade Eva Viirman en plan fOr biblioteksservice till fOrskoloma i 

Orebro. Denna plan presenterades i samband med att biblioteken skulle yttra sig over 

kommunens barnomsorgsplan. Hon berattade forst om den service, som biblioteken 

redan gav till fOrskoloma. 140 av 200 ffuskolor fick bokinformation och sin bokforsoij

ning tillgodosedd av biblioteket Viirman foreslog att servicen skulle vara lopande och 

omfana samtliga barngrupper och bon begarde mer pengar till biblioteket fOr det bela. 

Bocker, bildband ocb musikkassetter skulle lAnas ut till forskoloma ocb man skulle 

sarskilt uppmarksamma invandrarbamens behov av bOcker och musik. Man ville fOrse 

forskoloma med vandringsbibliotek om 30 bOcker/grupp. Dessa vandringsbibliotek 

skulle bytas tio gAnger/h. Biblioteket ville kunna kopa in ett grundbestAnd om 30 bOcker 
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till vatje barngrupp. Biblioteket ville ocksa att servicen skulle innebara mojlighet att halla 

fOrskolan med facklitteratur. Vidare avsag biblioteket att na all forskolans personal i 

grupper om 20, en gang/armed litteraturinformation (Viirman, 1977, s. 64 ff.). 

Biblioteksbladet · 1983 
I flera artiklar i Biblioteksbladet 1983:3 skrevs om nodvandigheten av att samverka och 

att arbeta genom formedlare. 

"Nagot riktigt bra slagord om samarbete har vi inte; men det ar en grundsten i 

vart arbete. For om man foresatt sig att alla bam faktiskt ska fa mojlighet att 

komma i kontakt med bra backer, dafinns det bara en vag att ga -

samverkansvagen." (Kindenberg, 1983, s. 61) 

De bada fOrfattama Kindenberg och Koldenius skrev att barnbiblioteket samarbetade med 

bade bamomsorg och barnavardscentraler. Bamomsorgspersonalen kande bamen och 

bibliotekariema kande barnbockema papekade de. De tyckte vidare att bamomsorgsper

sonalen vid aterkommande tillfallen skulle fa bokinformation. Det var viktigt att fOrskolan 

fortsatte att lana becker pa biblioteket samtidigt som man kopte en del egna becker. Ett 

kontinuerligt samarbete dar man kunde utbyta erfarenheter efterlystes (ibid., s. 62). 

Samarbetets former 
Strukturerat samarbete mellan bibliotek och fOrskola kan se ut pa olika satt. Nar det gilller 

de yngre bamen har biblioteken oftast samarbetat med bamhalsovarden fOr att pa sa vis 

na alla bam och deras forilldrar. Det blir vanligare med samarbete mellan bibliotek och 

fOrskola nar bamen blivit sex ar och gar i deltidsgrupp. Vi ger har nagra exempel. 

Markaryd 
Markaryd har Hhit hera talas om sig for det arbete med barns och ungdomars sprak

utveckling som bedrivs i kommunen. Skolexemplet Markaryd arden passande titeln pa 

en bok i amnet som gavs ut 1995. 

I Markaryd paborjades ett spriikstimuleringsprojeket 1982 och kommunen fick ekono

miskt stOd av Statens Kulturriid. Numer tar kommunen det ekonomiska ansvaret for 

verksamheten (Skolexemplet Markaryd, 1995, s. 91). 

Brita Borg, Hirare, redogor i boken for Markaryds handlingsplan fOr att stOdja barns och 

ungdomars spriikutveckling. Handlingssplanen omfattar bamen fran det att de fods till 

dess de Iamnar grundskolan. Visionema, som galler forskolebamen, ar en onskan att alia 

barn tidigt far positiva erfarenheter av ]fuming och att alia bam far ett rikt och nyanserat 

sprak samt fOrtrogenhet med skriftspriiket innan de borjar skolan (ibid., s. 10). 
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Foraldrama framh<rtlls som de viktigaste personema fOr bamens spdikutveckling (ibid., 

s. 14). I Markaryd soker biblioteket kontakt med smabamsfOraldrama vid flera tillfallen 
under bamens forskolear. NyfOdda bam far en gavobok. En sarskild bibliotekarie, 

BokNallen, besoker fOraldrar och bam vid flera tillfallen under fOrskolearen. Forskolan 

kan vara sarskilt viktig for de bam, som inte far sa mycket hemma under fOrutsattning att 

det finns tillrackligt med personal som mojliggor nara relationer (ibid., s. 20 ff.). 

BokNallen besoker kommunens fern oppna forskolor en gang i manaden. Sagolasning, 

rim och ramsor samt bokutlaning star pa programmet. Dagbanivardargruppema besoks 

en gang/termin (ibid., s. 27 f.). Kommunens talpedagog besoker regelbundet deltids

forskolorna i kommunen. Hon "sprakleker" med barnen utifdin en plan. Hon stbder 

personalen i deras dagliga arbete med barnen och spraket (ibid., s. 32 ff.) . 

Alla sex-aringar i forskolan far tre bocker, oftast en sagobok, en bilderbok och en bok 
med rim och ramsor. Det ar forskolepersonalen och barnbibliotekarien som tillsammans 

varje ar bestammer vilka becker, som sex-aringama ska fa. Dessa tre bocker arbetar man 

sedan med pa olika satt i forskolan. I borjan av varje hosttermin besoker barnen i deltids

forskolan biblioteket. De far egna lfmekort och de lanar becker. Man fortsatter sedan att 
besoka biblioteket en gang varje manad (ibid., s. 37 ff.). Forskolan och skolan samar

betar kring de tre gavobockerna (ibid., s. 45 f.). 

Irene Hedfors, forvaltningschef fOr utbildnings- och kultumamnden, frarnhaller vikten av 
att stOdja barns och ungdomars aktiva deltagande i samhallslivet. Hon verkar nojd med 

Markarydspolitikemas installning "att spraket har en avgorande betydelse for att barn och 

ungdomar ska utvecklas till demokratiska och sjiilvstiindiga individer. " (ibid., s. 95). 

Trelleborg 
1985 var det ar da en riktig bamavdelning pa biblioteket i Trelleborg startades och det var 
ocksa det ar da barnbibliotekarie Lisbeth Gisselquist och en barnomsorgsassistent var pa 

kurs i Markaryd. Val hemkomna forankrade de iden om sexarsbocker bland politiker, 
chefer och ABF. Projekttiden bestamdes till tre ar men projektet ar numer permanentat 

och utbyggt. 1985 anstalldes Gisselquist som bambibliotekarie pa halvtid av bamom
sorgen med arbetsplats pa biblioteket! (Gisselquist, 1987, s. 326). 

Lisbeth Gisselquist har arbetat mycket aktivt med barnbiblioteksarbete och hon beskriver 

. den utbyggda verksamheten som "Den roda boktraden" och "knutar pa ett rep", dar vissa 

knutar ar storre och vissa mindre, men alia ar lika viktiga fOr dem det beror. Det ar 

meningen att alia barn under sin uppvaxt ska komma i kontakt med dessa nio knutar, en 

eller flera ganger (Gisselquist, 1994, s. 157). 

En mycket viktig faktor for detta arbete ar bokombuden pa varje fOrskola. Dessa ansvarar 

for forskolans boksamling, inkop samt kontakt med biblioteket. Barnbiblioteket och 
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bokombuden har bokombudsmoten tva ggr/termin dar information om nya becker ar en 

av huvudpunkterna. De diskuterar och valjer ut sex-arsbockema (mer om det langre fram 

i denna text) och planerar arbetet (ibid., s. 157 f.). 

Gisselquist menar att bibliotekets viktigaste uppgifter ar att visa pa hur man anvander 

becker som en metod i fOrskolan. De har anvant sig av Malin Blombergs bok Varldens 

basta lekmaterial, nar de utformat sitt arbetssatt. Boken har tagits upp pa bokombuds

moten och studiedagar och som en fOljd av detta har d:' sjalva uforrnat en skrift som de 

kallat Boeker som metod iforskolan (ibid., s. 159). 

Den forsta knuten knyts nar barnet fods. Arbetet med de sma bamen inleddes med att 

man sokte pen gar fran landstinget fOr detta. Landstinget nappade pa iden och utvidgade 

projektet till att galla hela Malmohus Ian: "Las for oss nar vi ar sma" heter projektet, som 

komrnunerna har fatt forma efter egen fOrmaga och behov. I Trelleborg far 3-manaders

bamen ett presentkort nar de besoker bamhalsovarden. Sjukskoterskan informerar om 

becker och uppmanar foraldrama att ga och hamta presentboken pa biblioteket. Forald

rama Hir aven en broschyr som handlar om lasning. Nar fOraldrama komrner till biblio

teket far de ga genom bela lokalen, (samtidigt som de blir visade) och boken ar placerad i 

en skattkista langst in i bambiblioteket. Lansbiblioteket i Malmo har ocksa ordnat studie

dagar fOr barnhalsovards- och bibliotekspersonal (ibid., s. 160 f.). 

Den andra lilla knuten innebar att Gisselquist tillsammans med en talpedagog vander sig 

till barn och fOra.Idrar som besoker oppna forskolan. De har sammanstallt en broschyr 

som vander sig till smabamsforaldrar om sprak och tips pa becker. Talpedagogen beso

ker ocksa alia oppna fOrskolorna. Den tredje knuten ar inbjudan till sagoklubb for fyra

aringar som star utanfor bamomsorgen. Det har blivit en mer popular verksamhet an 

sagostunderna. Bamen far medlemskort med stampel, vid avslutning far de ett dip lorn 

samt en bok i paket (ibid., s. 162 f.). 

Knut nummer fyra ar stor. Alia sex-anngar i forskolan far tva becker som de arbetar med 

under lasaret. Forskoloma far sjalva utforma detta arbete men man avslutar med en ge

mensam bokparad och bokfest vid lasarets slut. Sex-aringarna gor ocksa ett studiebesok 

och blir guidade runt biblioteket och far egna lanekort. Manga kommer tillbaka redan 

samma kvall med sin a fOraldrar. Studiedagar om bamlitteratur ordnas for bokombud, 

sexarspersonal och forestfmdare. Den fjarde knuten ar ett samarbete mellan ABF, bam

omsorgen och biblioteket. Barnomsorgen betalar bockerna, ABF betalar studiedagen och 

delar av den avslutande bokfesten, biblioteket betalar delar av bokfesten och star fOr 

mycket av forarbetet med bockema och festen. Aterstaende knutar, fern- nio, erbjuder 

verksarnhet for skolbam och fritidsbarn (Gisselquist, 1994, s. 163 ff.). 
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Kumla 
I Kumla var larare bekymrade over att alltfor manga elever lfunnade grundskolan utan att 

kunna liisa och skriva tillrackligt bra. Representanter fOr tre namnder (socialnamnden, 

skolstyrelsen, kultumamnden), akte till ett tre dagars serninarium i Markaryd och Hit sig 

inspireras. Nar de kom tillbaka borjade de planera fOr ett spdtkstimuleringsprojekt i hem

kommunen. Projektet Bokbollen startade i begransad skala i ett rektorsomrade hosten 

1986 (Bokbollen, 1990, s.1). 

Malsattningen for Bokbollen 1995 ar: 

"Bokbollen ska 

vacka intresse for backer och liisning bland bam och foraldrar 

tillhandahiilla goda bambacker 

ge bam storre ordforstaelse 

stimulera till eget skapande och pa sa slitt starka bamens sjalvkansla 

ge bam mojligheter till klinsloupplevelser och kiinslouttryck 

stimulera bam ochforaldrar att liisa och berattafor varandra 

vanda sig till bam 0-6 ar i Kumla kommun 

bidraga till att samtliga bam i Kumla kommun ska kunna liisa nar de lamnar 

grundskolan". (Mrusattning for BOKBOLLEN 1995, 1995) 

Bokbollen sorterar under kultur- och fritidsforvaltningen. En verksamhetsledare ar 

anstalld pa 20 tirnlvecka samt en hembesokare som gor ca 50 hembesok a 2 timmar per 

3.r. Distriktsskoterskan delar ut en bok till aHa atta-manaders barn tillsammans med 

information om lasning. Bokbollen medverkar ocksa vid traffar for fOrstagangsforaldrar 

som bamhalsovarden ordnar. Nar bamen ar tre ar inbjuds familjen till information om 

bam, bocker och lii.sning samt en sago- och sangstund. Bamen far en gavobok. De bam 

som inte kommer till dessa traffar erbjuder man sig att komma hem till. Vid fyra-arskont

rollen hos barnhalsovarden far barnet ett presentkort pa en bok som kan hamtas pa barn

biblioteket eller bokbussen. Familjen tas om hand lite extra nii.r de kommer. Forskolans 

sex-aringar far tva bocker, en fackbok och en sagobok eller rim och ramsorbok. Dess

utom far forskolegruppen en sagobok eller en rim och ramsorbok. Bamen arbetar sedan 

med dessa bocker under aret. Bokbollen arrangerar aven studiedagar, utstallningar, 

fOraldramOten och andra arrangemang (Bokbollen 1995, 1995). 

Varnamo 
Ole, Dole, Doff bette ett sprakstimuleringsprojekt i Forsheda, en ort i Vamamo kommun. 

Projektet pagick aren 1988 till 1991. Representanter fOr biblioteket, bamomsorgen, 

landstingets logopeder och skolan ingick i projektgruppen (Projekt Ole Dole Doff, s.4). 

Malet fOr projektet var att genom tidig stimulans ge, se till att barnet far ett rikt sprak: 

" . .. som innebar att man talar sa att andra kanforsta, att man kan tanka 
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komplicerade tankar, uttrycka sina kanslor och behov, att fa til/gang till 

litteraturen, liisa ochforsta och i skrift kunna uttrycka sig." (ibid., s. 2) 

Projektet planerades noga. En stor del av det forsta aret gick at till att inforrnera om pro

jektet och till att hitta arbetsformer. Utbildningar om spdik och sprakutveckling genom

fOrdes. Projektgruppen och representanter for forskola och skola tdiffades en gang 

varannan vecka. !bland hade de ytterligare traffar och med fler deltagare. Under andra 

aret hade man utbildningar om bl.a. sanger och sagoberattande. ProjektgruppeH borjade 

gora en film om projektet. Filmen vande sig till foraldrar och nY personal (Ole, dole, 

doff, 1992, s. 1 f.). 

Det fanns en plan for nar olika aktiviteter skulle forekomma och vern som var ansvarig. 

Bibliotekarier och logopeder medverkade i fOraldrautbildningar med information om 

barns spnikutveckling, vikten av att Hisa och man inspirerade fOraldrar och barn att be

soka biblioteket. Biblioteket ansvarade fOr att gavobocker delades ut till nyfodda barn och 

till fyra- och sex-aringar. Gavobockerna var ett satt att na fOraldrar, barnhalsovarden och 

forskolan var andra vagar. Biblioteket hade ett sarksilt ansvar att na de fOraldrar, vars 

barn inte var inskrivna i forskolan. Sagostunderna pa biblioteket okade i omfattning och 

de var valbesokta. Biblioteket fOrsokte forbattra samarbetet med barnhalsovarden, 

fOrskolorna och skolorna (ibid., s. 2 ff.). 

Forskolan besokte regelbundet biblioteket och bokbussen tillsamrnans med "sina" barn. 

!nom fOrskolan spriikstimulerade man barnen medvetet fdin forsta stund.Man arbetade 

med spriiklekar och man laste och berattade. Man kunde fa handledning av nagon ur 

projektgruppen och detta inspirerade till fortsatt arbete (ibid., s. 6). 

Projektgruppen valde att sjalva utvardera sitt arbete. Man ville fa i uppdrag av social

narnnden att komma med forslag till fortsatt arbete med barn och spriik inom hela kom

munen (ibid., s. 1 och 3 ). 

Monica Lembke, biblioteket, Vamamo uppgav i ett telefonsamtal i mars 1996 att de ville 

arbeta vidare med spriikstimulering men de visste inte under vilka former. Resurserna 

hade minskat och det fanns t.ex. inte utrymme fOr gavobocker i samma omfattning som 

tidigare. 

Kristianstad 
I samband med att kommunala riktlinjer for barnomsorgen skulle utarbetas i Kristianstad 

bildades i mitten av 1980-talet bamomsorgens kulturgrupp. Denna grupps insatser 

beskrevs 1988 i ett specialarbete vid Bibliotekshogskolan. Gruppen bested av folk fran 

barnomsorgen och de arbetade med kultur fOr bam. Tva bibliotekarier var med i gruppen, 

nar biblioteksfragor fanns med pa dagordningen (Jonsson, 1988, s.3) . 
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Litteraturgruppen inom barnomsorgens kulturgrupp formulerade ett forslag till samarbete 

1985. Tankarna pa ett reglerat samarbete mellan barnomsorgen och biblioteket hade da 
diskuterats i flera ar. Forslaget togs i socialnamnden ( da ansvarig fOr bamomsorg, var 

anm.) som en punkt i kommunens verksarnhetsplan fOr barnomsorgen (ibid., s. 8 ff.). 

"Regelbundna besok skall goras pa folkbiblioteket 

-dels for att viinja bamen vid bibliotek och backer, 

-dels for att friimja fantasi, beriittande och liisning i tidiga aldrar, 

-dels for att ge bamomsorgspersonalen mojligheter till stimulans och hjiilp att 

via litteraturen arbeta i enlighet med bamomsorgsplanen. 

Fast grundbokbestand skallfinnas pa varje institution. Forslag till 

bokbestand utarbetas av kulturgruppen utifran det pedagogiska programmer. 

Ettfast grundbokbestand skall ses sam ett komplement till de backer sam 

Mnasfranfolkbiblioteket. En striivan skall vara att erbjuda all 

bamomsorgspersonalfortbildning i bamlitteratur." (ibid., s. 10) 

Bambibliotekariema gav forslag pa backer, som borde inga i grundbokbestandet. De 
ordnade en utstallning av fackbockema; som visades pa huvudbiblioteket och tre filialer 

(ibid., s. 11 ). 

Alit ar inte klart bara for att man reglerat samarbetet och detta belyser forfattaren. Hon bar 
interjuvat fOrskolepersonal, nagra politiker samt talat med litteraturgruppens medlemmar, 

men vi redovisar inte detta (ibid., s. 12- 20). Forfattaren fOr fram vikten av att bibliote
ket arbetar genom formedlare (ibid., s. 22). 

Boklek 
Boklek ar en metod om hur man lar barn bok- och bibliotekskunskap och ar egentligen 
inte exempel pa samarbete som det beskrivs nedan men i t.ex Kalmar samarbetar 

biblioteket med forskolans sex-aringar om Boklek. 

I Vasteras utvecklade man en ny metod fOr bam upp til sju ar att lara kanna bocker och 
bibliotek. Utgangspunkten fann Anne Ljungdahl i FN:s konvention om bamens dittig

heter fran 1989. Denna konvention bar godkants av Sverige och betonar bl.a. barns ratt 
bade tilllek och backer. Tva mal var satta fran borjan: Bamen skulle forsta meningen 

med bokleken utan att for den skull kanna att de blev "instruerade", och barnen skulle 

ocksa reagera positivt pa sin nya kunskap om bocker. Genom lekens form skulle barnen 

bli bekanta med bocker, de skulle kanna ett ansvar nar de fick sitt egna lanekort efter att 

ha Hirt sig hur man lanar och lamnar tillbaka en bok till biblioteket. Boklek bygger pa 

professor Ference Martons och doktor Ingrid Pramlings teorier om larande. Enligt dem 

sa ar den viktigaste de len i Hirandet, sjalva iden vi har om larandet. Varfor ska vi lara oss 

en viss sak? Nar ett barn ska lara sig att cykla saar orsaken tilllarandet klar och tydlig. 
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Men den ar inte sl tydlig nar det galler intellektuella fardigheter som att Hisa, skriva, lara 
sig om bOcker och bibliotek, etc. Anne Ljungdahl menar att avsikten bakom det man Uir 
.sig i Boklek ar klar och kunskapen kommer genom leken (Ljungdahl, 1994, s. 17 ff.). 

I boken Boklek i text och bild beskriver Anne Ljungdahl pedagogiken BOKLEK cUir barn 
lar sig bok~ och bibliotekskunskap med lek, saga, rim, lust, fantasi och gHidje. Storre 
delen av boken bestir av olika beskrivningar av boklekar som hon arbetat fram. Uingst 
bak finns aven "b0kslnger" pl kanda melodier. Forfattai"en sager att barnen behover 
nycklar for att kunna anvanda boken och biblioteket Hon arbetar med tre basmoment i 
sina lekar, BLAH~basmomenten (Ljungdahl, 1993, s. 6). 

"B Bliiddraren. Barn har riitt att kiinna gliidje over att de kan handskas med 
backer utan att skada dem. 

Ld Ldnaren. Barn har riitt att kiinna gliidje over att de vet att de gratis kan 
/dna och dterliimna backer samt erJuilla ett eget viirdefullt ldnekon. 

H Hyllaren. Barn har riitt att kiinna gliidje over att de vet att de kan hitta i 
bokhyllor med ordnade backer ." (ibid., s. 6). 

Bamens "pris" ar ett metallmarke som forestaller en katt som stAr pli bakbenen och hliller 
i en bok. Market ar bamets bevis pA hennes/hans kunskap om bOcker och bibliotek, efter 
avslutad Boklek (Ljungdahl, 1994, 17 ff.). 

Karlskoga 
Karlskoga bibliotek blev Arets bibliotek 1994. Man bar cUir arbetat mycket aktivt med 
bambiblioteksarbetet och ett exempel ar ett samarbete mellan Oppna fOrskolan, bibliote
kets barnavdelning och musikskolan. De samarbetar i projektet "Det goda exemplet" och 
det ar en satsning pA kultur for smA bam. Syftet ar att forbattra smA barns och smAbams
foraldrars situation genom okad kultursatsning i nedskamingstider. Oppna f6rskolan har 
flyttat in i bibliotekets lokaler och tre fonniddagar i veckan ordnar man kulturaktiviteter. 
Verksamheten ar gratis och agerrum i anslutning till Opnna fOrskolans vanliga verk
samhet Projektet stoos av Statens Kulturrnd. Oppna forskolan bar haft en stor okning i 
antalet best>kare. Bl.a. barnlediga pappor verkar komma mer till denna form av oppen 
fOrskola an till den "traditionella". Karlskoga satsar aven aktivt pl skolbarnen. Man har 
t.ex haft ett lasstimulansprojekt fOr lassvaga bam och ungdomar, det s.k. Matteusprojek
tet. Som allman ledstjama harman att arbetet med bOcker, bibliotek och barnkultur ska 
vara roligt och lustfyllt Barnbiblioteket har en liberal inkopspolitik och staller gama till 
med kalas. Man bar satsat pl en inbjudande miljo med leksaker och kramdjur for de 
yngre barnen och pl en egen homa for tonlringar. Bambiblioteket soker samarbets
partners utanfOr de egna vaggarna, t.ex. bokombud inom bamomsorgen, skolan, 

halsovArden (Wilhelmsson, 1995, s. 10). 
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Astorp 
A ven i Astorp har man redan tidigare provat en variant pA lokalsamarbete. Kommunens 

bamomsorgsassistent initierade att Oppna forskolan fick lokaler i samma hus som 

biblioteksfilialen. Syftet var att samarbetet skulle bli battre (Stromblad, 1988, s. 291). 
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Forskoleverksamhet 
Forskolans stallning, omfattning och innehall har fOrandrats genom aren. Vi inleder detta 

avsnitt med en historisk tillbakablick dar vi presenterar viktiga personer och artal och en 

del dokument som styrt verksamheten. Vi lagger sarskilt vikt vid vad som star om sprilk 

och litteratur i de olika dokumenten. Darefter redogor vi for dagens forskola. Allra forst 
behover en del begrepp redas ut: 

Begrepp 
Dagens aktuella begrepp finns definierade i Socialtjanstlagen och vi anvander oss av dem 
(Barnomsorgen i socialtjanstlagen, 1995, s. 10 f.). Det finns ocksa andra begrepp och 

aldre begrepp som vi anvander oss av och som forklaras nedan. 

Barnomsorg 

Forskoleverksamhet 

Forskola 
Farniljedaghem 

Oppen forskola 

Daghem 

Deltidsgrupp 

Skolbamomsorg 

Bam rued sarskilda 

behov 

Barnkrubba 

Bamstuga 

Barntradgard 

Lekis 

·Tacker bade fOrskoleverksamhet och skolbamomsorg. 

Innefattar fOrskola, familjedaghem och oppen forskola. Den 

erbjuder genom pedagogisk verksamhet fostran och omvardnad 
av bam, som inte ar skolpliktiga. 

Innefattar daghem och deltidsgrupp. 
Korrekt benamning pa det som i dagligt tal kallas dagmamma. 

Verksamhet som barn deltar i tillsarnmans med sina foraldrar 
eller dagmamrnor. Barnen ar inte inskrivna. Oppen forskola finns 

inte i alia kommuner. !bland omfattar den bara ett par timrnar i 
veckan. 

Institution med inskrivna barn i aldrar fran ca 1 ar och oftast till 6 
ar, sedan flyttar de till deltidsgrupp och skolbamomsorg. 

Pedagogisk verksamhet som kommunema ar alagda att bedriva 
for sex-aringar ca 3 timmar per dag. Frivillig fOr bamen . 

Oberoende av foraldrarnas sysselsattning. Ibland kallas den for 
sex-arsverksamhet eller liknande. 

Den ar till for skolbam, ibland aven sex-aringar fran 

deltidsgrupp. Skolbarnomsorgen tar emot bamen under tid, som 

bamen inte ar i skolan. Skolbamomsorg finns i form av 
fritidshem ("fritids"), integrerad skolbarnomsorg och 

farniljedaghem. 

Barn med svarigheter som behover sarskilt stOd. Det kan vara 

fysiska, psykiska eller andra skal. 

Aldre benamning narmast motsvarande daghem. 

" " " " " 

Aldre benamning narmast motsvarande deltidsgrupp, ibland 

kallat kindergarten. 

Aldre benamning, narmast motsvarande deltidsgrupp. 
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Forskolans historia i Sverige 
Friedrich Frobel ar ett namn, som man ofta moter i litteratur om fOrskolan. Frobel var en 

tysk pedagog och han levde 1782-1852. Han menade att mycket av en manniskas per

sonlighet grundlaggs fore skoh'ildem. Han startade den forsta kindergarten, bam tract gar

den, 1839. Han sag barnen som sma plantar och pedagogen som tradgardsmastare. 

Frobel ville genom bamens egen lek och aktivitet stimulera deras utveckling (Simmons

Christensson, 1987, s. 70 ff.). 

Den forsta bamkrubban i Sverige oppnades 1854. Det var manga kvinnofOreningar, som 

tog initiativ till bamkrubboma. Man tog emot bam vars modrar var tvungna att arbeta. 

Pedagogiken betonades inte utan det handlade mer om omvardnad. Bamkrubborna hade 

karaktar av valgorenhet och fattighjalp (ibid., s. 58). 

Den forsta bamtradgirden i Sverige oppnades 1896 och har utgick man fran Frobels 

ideer. Snart borjade en utbildning vaxa fram fOr dem, som arbetade inom barntradgirdar

na. 1909 grundades Frobelinstitutet. Barntradgardarnas verksamhet var inte gratis fOr 

barnen och viinde sig darmed till mer valbemedlade. 1904 startade andra barntradgirdar, 

folkbamtradgardar,som erbjod gratis verksamhet eller ibland mot endast en ringa avgift 

(ibid., s. 124 ff.). 

Alva och Gunnar Myrdal gav ar 1934 ut boken Kris i befolkningsfragan dar barnavird 

och samhallets skyldigheter diskuterades. Med den boken bakom sig beglirde Svenska 

Frobel-Forbundet 1935 statligt stOd till och inspektion av bamtradgardama 

(ibid., s.l30). 

Alva Myrdal fortsatte debatten 1935 med sin bok Stadsbam, en bok om bamens fostran i 

storbamkammare. Hon ville fa bort barnkrubbomas fattigstampel och hon pladerade for 

att kommunema skulle inratta avgiftsfria storbamkammare fOr alla barn. Utvecklande 

aktiviteter och social fostran var viktiga inslag i den tankta verksamheten. Alva Myrdal 

fortsatte att paverka debatten till stOd fOr forskolor, fOraldrar och bam. Aren 1936- 1948 

var hon rektor fOr Socialpedagogiska Seminariet (ibid., s. 133). 

Socialstyrelsen fick 1944 ett ansvar for fOrskoleverksamheten. I de d1d och anvisningar 

som utfardades framholls att det ar betydelsefullt att bamen far utvecklas under sakkun

nig ledning och i leken med jamnariga (ibid, s. 139). 

Forskoloma fortsatte att debatteras. Pa 1950-talet okade antalet platser i lekskolan, dar 

man ansag att den pedagogiska verksamheten var mer motiverad. Statsbidragen till 

daghemsplatserna var Higa och platsema okade inte i antal. I debatten kom liven de till tals 

som ansag att daghemmen paverkade bamen negativt. Flera statliga utredningar om barn 

tillsattes. 1968 ars barnstugeutredning var den fOrsta som lyfte fram den pedagogiska 
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verksamheten i fOrskolan. Beti:inkandet publicerades 1972 under titeln Forskolan, men 

det omnamndes ofta som barnstugeutredningen (ibid., s. 141 ff.) . 

Alla sex-aringar fick ratt till plats i forskolan i och med den lag, fOrskolelagen, som 
tradde i kraft 1 juli 1975 och som var ett resultat av barnstugeutredningen. Yngre barn 

med handikapp skulle ocksa kunna fa plats i fOrskolan. Kommunerna alades ocksa en 

skyldighet att redo visa hur de arnnade bygga ut forskoleverksarnheten. Lagen ersattes 

1977 med barnomsorgslagen och 1982 fordes bestarnrnelserna om barnomsorgen in i 

Socialtjanstlagen (ibid., s. 144 f.). 

Forskollararutbildningarna forstatligades 1962 och vaxte darefter i antal. De viktigaste 

skolorna tidigare var Frobelinstitutet i Norrkoping, Sodra KFUKs pedagogiska institut 
och Socialpedagogiska seminariet i Stockholm (Johansson, 1994, s. 104 f). 

Barnstugeutredningen 1972 
Utredningen tillsattes 1968 och betankandet blev mycket omfattande, over 1000 sidor, 

och det publicerades i tva delar. Mal formulerades for fOrskolans verksarnhet och ett av 

dessa mal var att stedja barn i deras fOrmaga att hilda begrepp (Barnstugeutredningen, 
1972, s. 63). For att barn skulle kunna hilda begrepp och utvecklas sa rnaste barnen ha 

ett sprak - ett sprak for alia sina upplevelser och aktiviteter. De vuxna skulle prata mycket 
med barnen. Man skulle benarnna, betona, utga fran barnets sprak och liv. Man poang

terade samtalets, dialogens betydelse i varje situation (ibid., s 168 ff.). 

Utredningen betonade den spn\kliga stimulansen och sag den som en rod trad genom 

forskolans bela verksarnhet, men utredningen saknade en genomarbetad pedagogik for 

spraktraning. Barn behovde fa mojlighet att bredda sin sprakfOrmaga, av att fa spnikligt 

material och av att sjalv fa trana. HogUisning och berattande berikar och utvecklar spra

ket, menade man eftersom det ger kontakt med andni sprakmonster och utekar ordfor
radet. Boeker och bilder ska finnas i forskolan, ansag man (ibid., s. 186 ff.). 

Det fanns andra fordelar med hoglasning: Det skulle vara mysigt att lyssna pa sagor och 

mojligheten till en nara kontakt narnndes. Litterara upplevelser borde ge mojligheter till 

inlevelse i andras situationer och tillfallen till rekreation, information, fantasi, spanning, 

humor, nonsens. For att lasningen skulle vara meningsfullt maste barnen kunna integre

ra det nya med det gamla, kanna igen, knyta ihop. Man skulle samarbeta med biblioteket 

kring den egna boksarnlingen och om besok pa biblioteket med barnen (ibid., s. 216 f.). 

Forskolan har ansvar fOr att introducera barn fOr det kulturutbud, som finns i sarnhallet. 

Utredningen gav biblioteken rosor for sin barnverksarnhet (ibid., s. 151). 

Bilagan till betankandets fOrsta del inneholl flera fristaende kapitel, skrivna av namngivna 

personer. Professor Sven Ohman gav synpunkter pa spraklig traning. Han menade att 
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spraket ar sa mycket mer an att bara kunna beteckna saker, ha ordfOrrad. Sprak:et ska an

vandas i en mangd olika situationer. Samtalet ar overHigset, nar det galler social interak

tion, socialisering. Ohman ansag vidare att spdiket ocksa har betydelse fOr individens 

intellektuella utveckling- det ar ett mentalt verktyg. Barnets inre dialog ar en slags reflek

tion och den ar viktig. Sprakutveckling gar hand i hand med allman begreppsutveckling. 

Man har sett att sprak:ligt understimulerade bam far svarigheter i skolan, skrev han, aven 
om arvet ocksa spelade roll. Ohman ville inte ha sprak: som ett eget amne i fOrskolan. Det 

skulle istallet integreras med den ovriga verksamheten, men de pedagogiska metodema 
saknades. Ohman beklagade att det inte finns nagon genomarbetad pedagogik tor 

spniktraning (ibid., s. 256 ff.). 

"I en utbyggdforskola, dar bamen kan komma att atnjuta undervisning och 

vard redan fran forsta levnadsaret, blir kraven pa medveten spraklig 

stimulans fran den vuxna omgivningens sida storre an i nag on nu existerande 

skolform ". (ibid., s. 258) 

Forskolans utbyggnad 
Socialstyrelsen skrev i en rapport att behovet av arbetskraft och stravan efter jamlikhet 

mellan konen var skalen till utbyggnad av forskolan. Tankama om alla barns ratt till och 

behov av plats i fOrskolan och dess pedagogik har inte styrt utbyggnaden (Den sociala 
snedfordelningen inom bamomsorgen, 1989, s. 12 ff.). 

Antalet platser blev alltfler. Fore 1950 var antalet platser inom forskolan ringa. 1950 hade 

18 700 bam plats i deltidsgrupp och 9 700 bam i daghem. Uppgifter om antalet barn i 
familjedaghem saknas. 1990 hade 63 100 bam plats i deltidsgrupp, 256 300 i daghem 

och 110 300 i familjedaghem. Riksdagen fattade 1985 ett viktigt principbeslut om ut
byggnaden av bamomsorgen. Bamomsorgen skulle byggas uti sadan takt att det senast 

ar 1991 skulle finnas plats fOr all a bam over 1 ,5 ar. Det innebar att man slog fast att 

bamomsorgen var en viktig deli sarnhallet (Johansson, 1994, s. 9 ff.). 

Dagens forskola 
Forskolan regleras och styrs i huvudsak av socialtjanstlagen, Pedagogiskt program for 

forskolan och de komrnunala bamomsorgsplanema. Socialstyrelsen publicerar en mangd 

skrifter om forskola och barnomsorg. De ger bl.a. ut skrifter i serien Allmanna rad fran 

Socialstyrelsen och dessa skrifter ger rad eller rekommendationer och uttrycker Socialsty
relsens policy (Socialstyrelsens skrifter to mjuni 1995, 1995, s. 91). 

Socialtjanstlagen 1995 
I Bamomsorgen i socialtjanstlagen (Allmanna rad fran Socialstyrelsen 1995:2) tolkar och 

komrnenterar Socialstyrelsen de nya reglerna om bamomsorgen som infordes i 

Socialtjanstlagen 1995-01-01. Vi samrnanfattar Socialstyrelsens sammanfattning av de 
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viktigaste nyheterna i nagra punkter: 

* Alia barn i aldrarna 1 - 12 ar har ratt till forskoleverksamhet och skolbarnomsorg om 

barnet behover det med hansyn till om forilldrarna arbetar eller studerar men ocksa med 

hansyn till bamets eget behov oberoende av fOrilldrars sysselsattning. 

*Verksamheten ska ge barnen stOd i deras fysiska, sociala, intellektuella och emotionella 

utveckling. Den valutbildade personalen ska arbeta gruppinriktat. Kvaliten betonas. 

*Varje barn ska fa stOd i sin utveckling. Verksamheten ska plarieras utifran det enskilda 

barnets behov. 

*Plats ska erbjudas inom skalig tid och det kan innebara upp till fyra manader. 

*Kommunen kan ge ekonomiskt stod till enskild barnomsorgsverksamhet. Forutsatt

ningarna fOr stOd ar att kvalitetskraven ar uppfyllda, att avgiftema inte ar fOr hoga och att 

platsema behovs. 

* Samverkan mellan skola och bamomsorg ar bra for barnet. 

*Barnomsorgen ska utvarderas av stat, kommun och lokalt. 

*Lansstyrelserna ar forsta instans att prova om kommunens beslut ar lagliga och de ska 

folja hur kommunema tillampar lagen. Socialstyrelsen har tillsyn over socialtjansten och 

ska ge rad och stOd till kommunema (Bamomsorgen i socialtjanstlagen, 1995, s. 7 ff.). 

Socialstyrelsen anger fern pedagogiska grundprinciper fOr bamomsorgen: 

*Barn utvecklas och Iar sig hela tiden med alia sina sinnen och i nara samspel med 

omgivningen. 

*Leken ar viktig. Dar provar och bearbetar barnen sina upplevelser och tankar. Barnen . 

fOrstar Hittare samband och sammanhang om fOrskolan arbetar med tema. 

*Man ska utga fran bamets egna erfarenheter och kunskaper. 

*Omvardnaden har ocksa en pedogogisk betydelse som ska tas tillvara. 

*Bam utvecklas bade enskilt och i grupp och det ska manta hansyn till (ibid., s. 17 f.). 

Den grundlaggande identitetutvecklingen ager rum i fOrskolealdrama skriver Socialstyrel

sen. Barnen behover nara och stabila relationer. Leken ar viktig. Vad galler spdik fram

halls de yngre fOrskolebarnens sarskilda behov av spraklig stimulans liksom invandrar

bamens behov (ibid., s. 39 f.). 
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Pedagogiskt program 1987 
Pedagogiskt program for forskolan (Allmanna riid fnl.n Socialstyrelsen 1987:3) publice

rades 1987, men arbetet med programmet hade paborjats flera ar tidigare. Separata 

underlag gavs ut som komplement till forslaget om pedagogiskt program och i flera av 

dem berordes fragor om sprak, bibliotek och 1itteratur. 

Ragnhild Soderbergh, professor och barnspraksforskare, framhaller i sitt hafte, 

Bamspr&k, samtalet och dialogen som vasentlig fOr barns sprakutveckling. Hon framholl 

aven att rim, ramsor, berattande och hoglasning ar bra for barn's sprakutveckling. Hon 

ansag att forskola och bibliotek borde ha ett utvecklat samarbete (Soderbergh, 1984, s. 

18 ff.) . 

Eva Noren-Bjorn, psykolog, skriver i sitt hafte Arbeta-leka-liira om lekens positiva roll i 

barns utveckling. Hon framhaller ocksa bockernas och bibliotekens betydelse som 

stimulans for aventyret och fantasin (Noren-Bjorn, 1983, s. 29 ff.). 

Pedagogkonsulent Ulla Britta Bruun skriver om backer och sprak i haftet Det gar vi i 

forskolan. Hon tycker att forskolan har stora skyldigheter att hjalpa och stimulera bam att 

utveckla sitt sprak och att ge bamen kannedom om litteratur. Hon menar vidare att aven 

sma barn ska fa kontakt med backer, att det ska finnas ett grundbibliotek i forskolan och 

att barnen tidigt ska vanjas att ga till biblioteket (Bruun, 1983, s. 15). 

I en proposition som behandlade bamomsorgen uppmarksammade statsraden Svante 

Lundqvist och Sten Andersson, barns sprakutveckling. De skrev: 

"Forskolan barge alla bam en aktiv sprakstimulans samt en grundliiggande 

begreppsbildning som forbereder lasning, skrivning och rakning. " 

(Regeringens proposition 1984/85:209, s. 12) 

I det f<irdiga pedagogiska programmet fOrs tre amnesomraden fram som bor integreras i 

forskolans arbetssatt: .Natur, kultur och samhalle. Sprak namns inte som ett arnnesom

racte, men det ar enligt programmet, en central uppgift att stOdja alia barns sprakutveck

ling. Personalen uppmanas att se till att barnen tidigt far kontakt med biblioteket och lara 

sig ta tillvara det som finns dar (Pedagogiskt program for fOrskolan, 1987, s. 26 ff.). 

"Spr&ket iir centralt for varje kultur, dess fortbestand och utveckling. Spr&ket 

iir ett redskap for den tankemassiga utvecklingen, begreppsbildningen, 

kiinslan, for bearbetning och kommunikation. Spr&ket iir en viktig del av 

identiteten och intimtforbunden med personlighetsutvecklingen i ovrigt. 

Forskolealdern iir den viktigaste periodenfor utveckling av spraket ... Barnet 

ska tidigt fa stifta bekantskap ocksa med det skrivna spraket och den rikedom 

somfinns i backer". (ibid, s. 31) 
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De aldre forskolebarnen 1990 
Socialstyrelsen har gett ut fler allmanna n\d fOr forskolan an de tva vi redan presenterat. 

Vi tycker att det "r!id" som handlar om de aldre forskolebarnen beror vart amne. Social

styrelsen skriver i fOrordet tillliira iforskolan- innelulll och arbetssiittfor de iildre 

forskolebamen (Allmanna rad fran Socialstyrelsen 1990:4) att man till stor del grundar 

sina stallningstaganden i boken pa docent Gunni Karrbys forskning om aldre forskole

bam. I boken konkretiseras fOrskolans innehall och arbetssatt med fOrskolans pedago

giska program som grund (Lara i for ~;kolan, 1990, s. 3 f.). 

Lekens stora betydelse fOr barnen frarnhalls och den ska vara grunden i fOrskolans 

verksamhet. Det ar roligt att leka och bamen engagerar sig totalt. Bamen anvander 

spraket i leken, de kornmunicerar med varandra och det ar darfor viktigt att fOrskolan ar 

en god spraklig miljo (ibid., s. 41 ff.). 

"Mycket talar for att sprakforstaelse, sprakproduktion och sprakmedvetenhet 

har ett intimt samband med latsas- och rollekama pa ett siitt som inga andra 

lekformer har." (ibid., s. 46) 

Man framhaller bockemas formaga att stimulera barns sprak, fantasi, bearbetning, for

staelse och gemenskap. Det ska finnas ett fast bokbestand pa forskolan, som man komp

letterar med bibliotekslan. Har man langt till biblioteket och darfor s~illan gar dit kan man 

ordna det egna biblioteket pa sarnma vis som ett"riktigt" bibliotek. Man ger t. ex. bamen 

lanekort. Det ar viktigt att man far lasa ostord och att det finns viss tid for bearbetning. 

Detar viktigt att uppmuntra barnen att hitta pa egna berattelser. Bamens kreativitet 

stimuleras av goda litteraturuppleverlser (ibid., 111 ff.). 

Detar en stor uppgift for personalen att fa barnen intresserade av det skrivna spr!iket. 

Bam som fOrstar att formagan att lasa kan betyda m1got positivt for dem sjalva Jar sig 

lattare att lasa an de bam som bara upplever lasinHimingen som ett krav fran omgiv

ningen. De aldre forskolebamen maste fa manga tillHHlen att lyssna till olika slags texter. 

Detar ocksa viktigt att Iyssna pa bamen (ibid., 116 ff.). 

"Att lllta bamen tidigt fa kontakt med bibliotek iir en annan viktig insats for att 

fora in dem i den skriftsprakliga viirlden." (ibid., s. 121) 

Barnen ska ocksa lara sig hur man beter sig i olika situationer t ex nar man besoker 

biblioteket. Barnen ska lara sig detta genom egna erfarenheter och genom att fa rnojlighet 

att reflektera overt. ex. biblioteksbesok (ibid., s. 140). 
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Teorier om sprakutveckling och sprakstimulans 
For att forsta vilken roll fOrskolan och biblioteket kan spela nar det galler arbetet med 

barnens sprak i fOrskolan, tycker vi att det ar nodvandigt att redovisa olika teorier och 

tankar om vad som ar viktigt for barns sprakutveckling och bur man kan stimulera den. 

Vi bar i fOrsta hand letat efter litteratur om spnikstimulans men bar aven last om spr:lk

utveckling och sprak.lig medvetenhet. I det vi last ar det ofta fOrtH dramas och samtalets 

betydelse som framhrulits som de viktigaste faktorerna nar man vill stimulera barn 

sprakligt. Hoglasning ges ocksa en stor roll. 

Barnets tidiga sprakutveckling 
Flera av de forskare, som vi bar tagit del av, bar skrivit om barns spnikutveckling. Vi 

presenterar har Ragnhild Soderberghs teorier om barnets tidiga sprakutveckling. 

Ragnhild Soderbergh 
Professor Ragnhild Soderbergh framhaller i sin bok Bamets tidiga sprakutveckling, 

samtalets betydelse. Vuxna anpassar sitt spdik till barnet oavsett vilket land man bor i. 

Man anvander sarskilda ord, sarskilt uttal och tonfall for att vacka och bibehalla barnets 

intresse, underlatta barnets forstaelse och underlatta barnets inlaming av spraket. Den 

vuxne anvander dessutom ibland gester. Man pratar mycket om det som sker bar och nu 

utifran barnets perspektiv. Ogonkontakten ar viktig (Soderbergh, 1991, s. 53). 

Det aldsta barnet i en familj talar ofta tidigare an sina yngre syskon. Detta bam har ofta 

fatt prata mycket och ostort med vuxna. Samtal, samspel med andra manniskor ar viktiga 

for att barnen ska utveckla ett verbalt sprak. Barnet behover en partner, som barnet kan 

styra, be om hjalp, leka med, visa upp sig for, fraga, fa ord (ibid. , s. 31 ). 

Barnet analyserar spraket, ofta i sin ensamhet, men: 

''for att de insikter som vunnits genom analysen ska omsdttas i egna 

nykombinationer spelar aterigen samspelet med omvdrlden en avgorande 

roll. " ... "Bamets sprakutveckling sker salunda under en stiindig 

viixelverkan mellan ... samspel ... analyserande ". (ibid., s. 38) 

Soderbergh skriver att fore 3- 4 ars alder bor barn, som ar pa institution, tas om hand pa 

ett sadant satt att barnet vruje dag far rikliga tillfallen till enskild kommunikation med en 

vuxen, som kanner barnet val. Soderbergh fOrklarar att den lagre sprak.liga standarden 

hos en del barn som vistas pa institution i manga fall beror pa att det ar for fa vuxna pa 

dagis, for stor personalomsattning. Barnen far extra hjalp fOrst, nar det kommer till 

skolan. I den tidiga spr:lkutvecklingen ar det vuxna, inte andra barn (syskon, kamrater), 

som paverkar sprakutvecklingen (ibid., s. 83). 
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Fler gAnger betonar Sooerbergh att barnen sjalva ar aktiva i sin sprMcutveckling. Barn 

samlar pA ord; knyter dem till situationer, dar de hor orden, erinrar sig dessa situationer 

nar de moter orden i nya sammanhang. Erfarenhet Higgs till erfarenhet (ibid., s. 97) . 

Till fullstandig spnUcbeharskning hor att fOrstA och att kunna bruka det skrivna ordet. 

Barn lar sig sjalva i en liisande och skrivande omgivning. Sooerbergh pApekar att det ar 
skillnad mellan tal- och skriftspnUc. Man fAr inte omedelbar feed-back pA det skrivna, 

dessutom saknar det skrivna sprAket yttre stoo av kroppssprlket, miljon m.m. En 

intresserad vuxen - kansla, engemang och omsesidighet - behovs fdr att barnet ska lara 

sig skriva (ibid., s. 110 ff.). 

Spraklig medvetenhet 
Begreppet sprAklig medvetenhet har vi mott hos flera forskare. Det handlar om att upp

marksamma sprAkets olika delar. Margit Torneus forklarar vidare. 

Margit Torneus 
Margit Torneus, docent, fOrklarar i sin bok, Pd tal om sprdk- sprdklig medvetenhet hos 

barn , olika delar av sprAklig medvetenhet.SprAklig medvetenhet innebar att man har en 

distans till spr1Ucet och kan reflektera over det. Man Higger miirke till sprMcets form och 

funktion istallet fdr dess betydelse. Barn iir olika nar det galler den sprAkliga medveten

heten. En del ar nyflk:na pA spnUcet, andra anvander det bara. Forfattaren menar dock att 

sprAklig medvetenhet kan stimuleras (hos alia barn) med hjiilp av pedagogiska insatser 

(Tomeus, 1986, s. 10 f.). 

Fonologisk medvetenhet handlar om ljuden i sprAket. Segmentering, att dela upp ord i 

ljud, ar svArt ffu smA barn eller ffu manniskor som inte lart sig att lasa. Att dra samman 

ljud och hilda ord (ljudsyntes) 1ir iinnu svArare fdr fOrskolebarnen. Den fonologiska 

medvetenheten har betydelse ffu Uisinlarningen. Niir barnet ska lara sig liisa sA mAste det 

forstA att bokstiiverna iir symboler fOr sprAkljud, kunna syntetisera ljuden till ett ord. 

Barnen mAste bAde lara sig an avkoda och fOrstA en text (ibid., s. 17 ff.). 

Torneus skriver an barn har hunnit olika lAngt i sin fonologiska medvetenhet. Det hanger 

inte alltid samman med vare sig fOrstAndsmiissig eller sprAklig utveckling. Man vet inte 

vad skillnaden i fonologisk medvetenhet beror pA, men man vet att den fonologiska 

medvetenheten kan stimuleras. Tomeus har deltagit i metafonologiska t:raningsstudier. I 

hennes studier liistes ramsor f6r barnen i en experimentgrupp tvA gAnger/vecka under tio 

veckor. Barnen fick dessutom ljudsegmentering- och syntesuppgifter. Barnen fOrbiittrade 

sin fdrmAga att segmentera ord och an hilda nya ord av ljud mer an vad barnen i en 

kontrollgrupp gjorde under samma tid. De barn som lAg siimst till i oorjan gjorde storst 

framsteg. Barnen i experimentgruppen forbiittrade iiven sin fOrmAga att stava i storre 

utstriickning an vad barnen i kontrollgruppen gjorde. Tomeus poiingterar att det gAr att 
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trana barns metafonologiska utveclding (ibid., 26 ff.). 

Morfologisk medvetenhet handlar om sprAkets minsta betydelsebarande enbeter, morfem. 

Forskolebarnen ar omedvetna om ord som enheter. Orden smalter ju ocks~ samman nar 

man pratar sA det ar omojligt att bora var ett ord slutar ocb ett annat bOijar. Morfologisk 

medvetenbet innebar ocks~ att man har en kansla for att ord kan vara uppbyggda av 

morfem. Aven dett har betydelse for UisinUirningen (ibid., 32 ff.). 

Syntaktisk medvetenhet handlar om sprAk:ets regler, grammatik, oojning av ord osv. Den 

syntaktiska utvecklingen sker pA ett lika omedvetet plan som ovrig sprAkutveckling. BAde 

Hisning och skrivning staller krav pA syntaktisk medvetenhet (ibid., s. 39 ff.). 

"Under defem, sexforsta dren av sitt /iv liir sig barnett regelsystem som iir 
sd komp/icerat att vetenskapsmiin iinnu inte Iyckats beskriva det tillfullo" 
(ibid., s. 39) 

Pragmatisk medvetenhet handlar om barns medvetenbet om bur sprAket anvands ocb bur 

bilder ocb metaforer uppfattas. ForstAelse av talsprAk 1ir beroende av den total a situation 

som samtalet ar infogat i. I olika studier kan man se att bam fOre sju Ars Alder bar svrut att 

bedoma om ett yttrande i en kommunikation 1ir rimligt. Uppmanar man bam att stiilla 

frAgor nar de inte forstAr, kan man stimulera deras pragmatiska medvetenbet redan innan 

sju Ars Alder. Andra satt att stimulera detta 1ir kanske bogliisning: bam som fAtt lyssna pa. 

sagor ocb beriittelser kanske forstAr att det ar viktigt att lyssna uppmarksarnt och att 

sprAket ar viktigt fOr att forstA (ibid., s. 49 ff.). 

"Genom att liisa hOgt for barn g liintar man pd porten till sagans och fantasins 
viirld, men dessutom kanske man stimulerar och utvecklar deras pragmatiska 

medvetenhet genom att de far rika til/fallen att reflektera over sprdket och 
dess begriplighet." (ibid., s. 55) 

Bam med dAlig liisforstAelse tycks inte tanka efter, Hisa mellan radema ocb upptiicker inte 

om de inte forstAtt. Barn som inte utvecldat pragmatisk rnedvetenbet kan forviintas fA 
problem med liisforstAelse (ibid., s. 55). 

Sprakstimulans 
Barns sprAkutveckling stimuleras pA olika siitt t.ex. genom bogliisning ocb sprA.ldekar. Vi 

presenterar bar flera forskares teorier. 

Ann-Katrin Svensson 
Ann-Katrin Svensson inleder sin avbandling Tidig sprdkstimulering av barn, rned en 

forskningsgenorngAng av fyra ornrAden: SprAkutvec.lding, sprAkstimulans, sprA.ldig 
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medvetenhet och interventionsstudier. 

I avsnittet om spdikstimulans menar Svensson att forskning visar "att detfinns ett starkt 

samband mellan den kognitiva utvecklingen och kvaliteten pa stimulansen som barnet far 

i mycket tidig alder." (Svensson, 1993, s.l6). En mangd utHindska longitudinella 

studier visar ocksa pa ett positivt samband mellan stimulering och spnl.kformaga och hon 

gar igenom manga forskare, bl.a. Margaret M. Clark, Gordon Wells och Bente Eriksen 

Hagtvet. Hon namner aven BokNalle projeketet i Markaryds kommun (ibid. , s. 17 ff ). 

Svensson beskriver i sin avhandling om hur hon genomfort ett sprakstimuleringsprojekt 

fOr bam. De tre huvudsyftena i studien var: 

"1. Prova om ett program for tidig stimulans i hemmet kan okaforaldrars 

engagemang i barnens intellektuella och sprakliga utveckling. 

2. Prova om det var mojligt att paverka barns sprakliga och allmanna 

utveckling genom detta stimulansprogram. 

3. Undersoka vadforiildrar och barn tyckte om stimulansprogrammet." 

(ibid., s. 57) 

Bamens spdikformaga undersoktes vid tva tillfallen, nar bamen var 4,5 respektive 6 ar. 
Programmet utvarderades genom aterkommande intervjuer med foraldrar och bam. For

soket gjordes med experimentell ansats. Svensson foljde bam som slumpmassigt forde
lats i experiment och kontrollgrupper (ibid., 57 ff.). 

Studien pagick i fyra ar nar bamen var 2,5 - 6,5 ar gamla. 50 bam ingick i studien varav 

25 tillhorde experimentgruppen och 25 tillhorde kontrollgruppen. Foraldrarnas synpunk
ter och bamens resultat i studien jamforde Svensson med en annan grupp fOraldrar och 

bam. Denna jamforelsegrupp bestod av 103 bam, en arskull i Markaryd, som tidigare . 

deltagit i ett program fOr sprakstimulering under fyra ar (ibid., s. 58 ff.) 

Stimulansprogrammet byggde pa hembesok da foraldrama informerades om vikten av att 

ge sprakstimulans. Hembesoken var centrala och gjordes minst en gang i halvaret i 

experimentgruppen. Hon hade med sig informationsmaterial som hon sjalv utarbetat med 

avsnitt om sprakutveckling pa ett Iattfattligt satt, med fOrslag pa backer, med rim och 

ramsor, sanger m.m. Aven fOrslag pa lekar och pyssel fanns med. Hon hade ocksa med 

sig pedagogiskt material anpassat till de olika bamens nivaer: becker, spel, pussel, 

kassettband. Nar Svensson intervjuade foraldrama styrdes hon av i fOrvag uppgjorda 

fragor samtidigt som stor Iyhordhet for foraldramas och bamens intresse praglade det 

bela (ibid., s. 69 ff.). 
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Fn1gestallningama ovan besvarades enlig foljande: 

1. "En teoretisk utgangspunkt var att bam utvecklar spraket i samspel med 

andra. Det dr med foriildrama som bamen jrdmst har ett ndra och regelbundet 

samspel." (ibid., s. 183) 

"Studien visade aft det gick aft paverka fordldrar sa aft de okade stimulansen 

till bamen. Fordldrama i experimentgruppen gav sina bam mer 

sprakstimulering dnfordldrama i kontrollgruppen. •t (ibid., s. 184) 

2. "En annan teoretisk utgangspunkt som har fokuserats iforeliggande studie 

var i korthet aft den sprakliga stimulansen iforskolealdrama har stor inverkan 

pa hur bamen kommmer aft klara Ids- och skrivinliimingen." (ibid., s. 185) 

"Detta stods ... dels genom att barnen i experimentgruppen klarade 

segmentering och syntetisering i avsevdrt hogre grad iin bamen i 

kontrollgruppen." (ibid., s. 185) 

3. "Samtal och enkiiter gav stodfor aftjordldrarna hade paverkats." 

(ibid., s. 186) 

"De anonyma svar som ldmnades skriftligt visade att fordldrama var mycket 

positiva till projektet och att de varit aktiva tillsammans med bamen. " 

(ibid., s. 186) 

"Ndr experiment- och kontrollgrupp jdmfordes pa alla variabler gdllande 

sprakstimulans och andra testresultat visade en summering av resultaten aft 

experimentgruppen hade bdttre vdrden pa tva tredjedelar av variable rna." 

(ibid., s. 186 f.) 

Ann-Katrin Svensson har aven skrivit en bok, Spraklekar, dar hon ger forslag till sprak

lekar. Den inleds med ett kort teoriavsnitt. I detta avsnitt skriver Svensson att spraklekar 

underlattar kommande las-och skrivinHiming, att det ar roligt att sprakleka fOr bade bam 

och vuxna och att det framjar kontakten. M~mga av ovningama handlar om att hora delar 

av orden eller spra.Idjuden, fonernen. Detar bra att samtidigt visa bamen bokstavema. 

Barn, som har fatt sprakleka tillsarnrnans rned intresserade vuxna, blir lattare intresserade 

av skriftspraket (Svensson, 1995, s. 12). Boken innehaller manga fOrslag pa spraklekar, 

som Svensson sjalv grupperar i: ''fingerlekar, ramsor, rim, sprakljudovningar, gator, 

vitsar." (ibid., s. 13) 

Det ar naturligtvis bra om bamen kan uttala orden ratt sa att de blir fOrstadda och sa att de 

inte blir retade. Svensson skriver att uttalet inte sager nagot om bamets sprakliga 
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medvetenhet och det ar heller inte det mest betydelsefulla nar det gii1ler barnets fOrmaga 

att lara sig Hisa. Sprak.lig medvetenhet handlar om bur nagot sags, inte vad som sags. Det 

finns olika nivaer av sprak.lig medvetenhet (ibid., s. 14 ff.). 

Fonologisk medvetenhet och liisinlarning paverkar varandra. En del blir medvetna fOrst 

nar de lar sig att lasa. Men man vet ocksa att den fonologiska medvetenheten gar att pa

verka och att den ar vardefull vid lasinlamingen. Svensson menar att bam som sprak.lekt 

iir mer mentalt forberedd< och mer motiverade, nar de ska lara sig las a (ibid., s. 22). 

De som bar en nara och regelbunden kontakt med barnen, t. ex. fOraldrar, fOrskoleperso

nal, ar viktiga fOr bamets sprak.utveckling. Bam behover intresserade vuxna att prata med 

(ibid., s. 26). 

Svensson framhaller vikten av backer: "Boeker iir det basta hjiilpmedel vi har for att ge 

bamen ett rikt sprak" (ibid., s. 28). Genom backer kommer bamen i kontakt med nya, 

andra siitt att uttrycka sig. Detar bra om barnet sjiilv far viilja bok for da iir det an mer , 

troligt att barnet uppskattar lasningen. Forfattaren gerlite tips om bur man·ska liisa. Det 

ar bra att alltid sjalv fOrst ha last boken, som barnet viii bora. Intonation och ogonkontakt 

ar viktiga. Man ska tala om bildema, rekapitulera handlingen. Aldre bam behover inte 

alltid ha bilder till stOd. Man ska locka, inte tvinga bam tillliisning. Samtal om det lasta 

paverkar sprakutvecklingen och man ska allra heist knyta an till barnets egna upplevelser 

(ibid., s. 28 ff.). 

Svensson Jagger ett ansvar pa forskolepersonalen att uppmuntra fOriildrarna att liisa for 

sin barn, sjunga med dem, se pa TV tillsammans med dem. Personalen bor ocksa kunna 

ge foriildrama boktips, som passar just deras barn. En del fOraldrar bar svart for att lasa 

och dessa foraldrar bor isHillet uppmuntras att prata mycket med sina barn. Man maste 

ocksa tala om att det ar viktigt att prata med bamen i samband med liisningen. Godnatt

sagoma bar manga fortjanster men inbjuder inte till spraklig samvaro. Detar darfor 

viktigt att Hisa aven vid andra tidpunkter under dagen (ibid., s. 33 f.). 

Gordon Wells 
Gordon Wells baserade sin forskning om barns sprak., las- och skrivkunnighet och 

larande pa en longitudinell undersokning, Bristol study. Han framhruler att bamen sjiilva 

ar mycket aktiva men att dear beroende av vuxna i sin sprlliiga utveckling. Vi inleder 

med den slutsats han avslutar sin bok med: The Meaning Makers - Children Learning 

Language and Using Language to Learn: 

"CONCLUSION 

We are the meaning makers- every one of us: children, parents, and 

teachers. To try to make sense, to construct stories, and to share them with 

others in speech and in writing is an essential part of being human. For 
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those of us who are more knowledgeable and more mature -parents and 

teachers- the responsibility is clear: to interact with those in our care in such a 

way as to foster and enrich their meaning making." (Wells, 1992, s. 222) 

I Bristol-studien, som syftade till att kartHigga barns sprakutveckling, fOljde forskare 

128 fOrskolebarn i drygt tva ar. Ur den ursprungliga gruppen fOljde man sedan 32 barn 

in i skolan. Samtal mellan barn och foraldrar i hemmet spelades in utan att "aktOrerna" 

var medvetna om nar inspelningen paborjades och avslutades. Innan barnens skolstart 

spelades nya samtal in mellan barnen och deras fOraldrar och foraldrarna intervjuades. 

Situationen i klassrummet spelades ocksa in fOr att mojliggora fOr forskarna att se vad 

som hande dar. Barnen fick genomga olika test (ibid., s. 1 ff.). 

Barn Jar sig inte spraket en bart genom att lyssna. De maste sjalva fa anvanda spraket. 

Barn Uir sig spdiket for att kunna kommunicera sag Wells och barnen behover hora sprak 

anvandas, fa en bekraftelse pa hur det gar till att kommunicera. De maste sjalva fa 

anvanda spraket och de behover fa feed-back (ibid., s. 39 ff.). 

Barn fdigar mycket, det ar m~mga saker som de inte forstar. De fragar fOr att fylla ut tom

rum, ordna monster och skapa helhet, menade Wells. "In learning through talk- as in 

learning to talk- children are active constructors of their own knowledge". (ibid., s. 60). 

Han sa ocksa att spraket utvecklas nar man har nagot viktigt att saga och andra lyssnar. 

Det ar da som spdiket och tankandet spelar storst roll i barnens anstrangning att skapa 

mening (ibid., s. 107). 

Forskarna studerade hur forskolebarnen och foraldrarna samtalade med varandra. De 

konstaterade att man inte generellt kunde havda att foraldrarnas yrke paverkade barnens 

formaga att uttrycka sig muntligt. Forskarna ansag inte heller att de kunde se ett samband 

mellan hur foraldrarna pratade med sina barn och foraldrarnas yrke (ibid., s. 142 f.). 

Bilden fOrandrades nar bamen kom till skolan. Det verkade som om social bakgrund pa

verkade barnens fOrmaga att klara just de tester, som de utsattes fOr. Bakgrunden verkade 

atminstone samverka med barnens formaga att klara att bli testade, sjalva testsituationen. 

Wells viii inte dra fOr stora slutsatser av dessa iakttagelser. Han observerade att lararna 

paverkades av barnens och foraldrarnas sociala bakgrund. De inbjod t.ex. barnen till 

samtal i storre utstrackning om barnen kom fran "hogre" sociala forhallanden. Lararens 

forvantningar pa barnen uppfylldes genom lararens eget agerande (ibid., s. 143). 

I skolan studerade forskarna aven barnens las- och skrivkunnighet. De ville fa klarhet i 

varfor alia test pekade pa ett samband mellan social bakgrund och fOrmaga att Iasa och 

skriva. De barn, som klarade testema bra, klarade sig i allmanhet bra overlag i skolan. 

Det var aven troligt att de skulle klara det fortsatta skolarbetet bra. De bam, som klarade 

44 



" = 
testerna bra, hade i storre utstrackning fOraldrar som Histe mer och som hade fler bocker 

hemma, an vad som var fallet hos de barn, som inte klarade testema lika bra. Vidare hade 

dessa foraldrar last mer fOr sina bam. Bamen var mer intresserade av att lasa och skriva 

och de agnade mer tid till det. De andra bamen kom till skolan utan att fOrsta syftet med 

att lara sig lasa och skriva. Wells beskriver det bela som en spiral. Bam som tidigt far 

stifta bekantskap med bocker kommer att bli lasande vuxna vilka i sin tur ger sina bam 

mojlighet att tidigt stifta bekanskap med bocker. Wells menade att man ska ge bam 

erfarenhet av bocker, av nojet att lasa och bamen ~\ca ocksa "try to make meanings in 

written language for themselves" (ibid., s. 144). 

Foraldrama till de bam som laste bra, anvande spniket mer tillsammans med sina bam 

och dessa bam fick i betydligt hogre utstrack:ning lyssna till en berattelse. Nar foraldrama 

laser hogt for sina sma bam far bamen mojlighet att samla pa sig erfarenhet av sprak: och 

text. Bamen far erfarenhet av fjarran handelser och tider, inte bara har och nu. De far ord 

for kanslor och upplevelser. Bamen och foraldrama far nagot att prata om dessutom och 

det ar mycket bra for da ar bamen mycket aktiva sjalva. AUra bast ar att kombinera att 

lasa och att prata om det man Hiser for da ar barnet ak:tivt och samspelar med den vuxne 

(ibid., s. 149 ff.). 

"This is what becoming literate really involves. And listening to stories and 

discussing them with adults in ways that lead children to reflect upon their 

own experience and encourage them to explore, through their imagination, 

the world created through the language of the text ... are probably the 

experiences that most help young children to discover and begin gain control 

of what Sapir called 'the dynamo of language." (ibid., s. 158) 

Margaret M. Clark 
Vi har stOtt pa Margaret M. Clarks namn ett flertal ganger i var litteratur. Hon har forskat 

om undervisning av sma bam och ar numera professor emeritus i pedagogik i 

Birmingham, England (Clark, 1989, bak:sidestext). 

Clark har gjort en studie pa 32 bam fran 25 olika skolor. Alia dessa bam var laskunniga 

redan nar de borjade skolan vid fern ars alder. Hon undersokte bamens hemfOrhatlanden 

och tidigare erfarenheter och hon studerade barnens k:unskaper och talanger. Det som var 

gemensamt i bamens bak:grund var att foraldrama varderade utbildning aven om en del av 

dem sjalva inte hade utbildning. De ville att deras bam skulle utbilda sig. De fiesta barnen 

hade en intresserad vuxen i sin omgivning, som pratade mycket och gama med bamen 

och var intresserade av barnens synpunkter och av att lasa fOr dem. Fa fOraldrar hade 

forsokt lara sina bam att Hisa och nagra forilldrar var generade fOr att deras bam kunde 

lasa. Manga foraldrar uppmuntrade bamen att besoka biblioteket. Som grupp lag barn en 

over medel pa intelligenstester, nagra var valdigt begavade, andra medelbegavade. De var 

framforallt duktiga verbalt. Bamen hade latt for att koncentrera sig. De hade latt for att 
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sysselsatta sig bade tillsammans med andra och sjillva. Barnen hade fortsatta framgangar 

i skolan nar det gallde att lasa, stava och skriva. Clark havdade att bamens framgangar 

inte en bart berodde pa deras begavningar utan att det stod de fick hemma var viktigt 

(ibid., s. 18 f.). Clark framholl liven bibliotekens roll: 

"The important role played by the local library in catering for and in 

stimulating the interests of these children is certainly one striking feature of 

the study." (ibid, s. 26) 

Clark tyckte att det ar viktigt att biblioteken valkomnar bamen och anpassar sin verksam

het efter bamen. Da kan alla barn fa kontakt med biblioteken inte bara de som far hjalp 

med det hemifran (ibid., s. 26). 

"It seems important to consider ways in which the local library and the 

school can attract young readers who are less fortunate than the families in 

this study, and can sustain their interests. " (ibid., s. 26 ) 

Bente Eriksen Hagtvet 
I forordet till boken Skriftspraksutveckling genom lek skriver Bente Eriksen Hagtvet att 

hon i boken presenterar ett teoretiskt-metodiskt tankesatt som kan utgora grunden for en 

tidig stimuJering av skriftspraket genom lek. Tankesattet ar grunden i ett program som 

utarbetats fOr sex-arsverksamhet och som man anvant i ett projekt sedan 1986 vid 

Speciallrererh¢gskolen i Oslo dar forfattaren arbetar. Malet for projeketet ar att Hi barnen 

att kanna gladje over att kunna formulera sig framst muntligt. Projektet ar inte avslutat, 

nar boken skrivs (Hagtvet, 1990, s. 9). 

Forfattaren bar gjort en longitudinell studie over muntlig och skriftlig sprakutveckling 

hos 75 norska bam. Materialet ar inte fardigbearbetat an, men Hagtvet vill linda ge sina 

synpunkter (ibid., s 13). 

Det finns fyra pedagogiska nyckelornraden, som ar viktiga enligt Hagtvet, nar man 

planerar sprakstimulerande verksamhet i fi:irskolan: 

"1. Aktiviteter sam kan ge barnet gada allmiinna spralifiirdigheter. 

2. Aktiviteter som kan utveckla enforstaelse av och anviindning av ett 

distanserat sprak (bortom "hiir och nu" ). 

3. Aktiviteter sam kan utveckla kunskap om sprak och siirdrag i 

skriftsprllket. 

4. Aktiviteter sam kan ge barnet eifarenhet av liisning och skrivning." 

(ibid., s. 34) 

Nyckelornrade ett handlar om alJmanna sprlliardigheter. Det ar viktigt att bygga upp ord-
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fOrdid och begrepp och detta gors bade i manga av de vardagliga syssloma och nar man 

arbetar med ternan. Barnen ska forsta att t. ex. bada hor ihop med vatten, sova nied sang. 

Man bor med ord precisera vad man vill ha i stallet for att bara peka (ibid., s. 36 ff.). 

Det andra nyckelornradet kan stimuleras genom att bamen far beratta saker fOr varandra. 

De kan beratta om nagot, som de har i handen och som inte de andra ser (ibid., s. 43). 

Aterbedi.ttandet ar ett satt att trana att formulera sig samnianhangande. Mai . kan ocksa 

hjalpa barnen att se strukturen i en saga: inledning, handling, avslutning (ibid., s. 53 ff.). 

Man vet inte sakert vilken betydelse fOrmagan att se struktur har. En forskare menar att 

strukturen fungerar som ett arkiv som systematiserar materialet. Hagtvet redovisar en 

kanadensisk studie (28 bam), som pekar pa ett det finns ett samband mel1an god fOrmaga 

att sammanhangande muntligt beratta nagot och god formaga att lasa, men man vet inte 

vad som kommer forst. Hagtvet nojer sig med att se de olika fOrmagoma som delar i 

samma helhet (ibid., s. 59 ff.). 

Det tredje nyckelornradet handlar om spr3.klig medvetenhet, om fOnmigan att se spr3.kets 

form inte bara dess innehall (ibid., s. 66 f.). Forfattaren refererar till en studie om sprak

lig medvetenhet. Pa Bomholm gjordes en undersokning om effekten hos sex-aringar av 

ett lasars dagliga traning, 15 - 20 minuter, i att se sprakets ljud- och formsystem. Det var 

en star undersokning. 224 bam ingick i fOrsoksgruppen och 152 i kontrollgruppen. 

Barnen gick i forskolan. I skolan sag man sedan att barnen i fOrsoksgruppen larde sig att 

Jasa lattare an vad bamen i kontrollgruppen gjorde. Vid slutet av det andra skolaret laste 

de dessutom betydligt battre (ibid., s. 81). 

Det fjarde nyckelornradet handlar om att ge barnen erfarenheter av lasning och skrivning. 

Vuxna fran olika kulturer Hiser for barn pa olika satt. Forskare har egentligen framst 

studerat hur mor och barn beter sig i nordamerikansk medelklass miljo. Modem paverkar 

barnets uppmiirksamhet genom att fraga barnet om bildema och om det som berors i 

texten. Barnet svarar och styr det fortsatta samtalet genom sina synpunkter. Modem fOr

djupar samtalet. Man tittar omsom pa bildema, omsom pa texten och barnet far pa sa vis 

uppleva skillnaden mellan det talade och skrivna spraket. Det ar inte nagon lasundervis

ning utan modem och barnen iir upptagna med utan en gemensam, social aktivitet. Dessa 

situationer ar inte tillrackliga for att bamen ska lara sig lasa, men de vacker bamets 

intresse. HogHisningen paverkar motivationen mycket (ibid., s. 101 ff.). 

Alla tar fOr givet att hoglasning ar bra aven om man inte klart vet varfor. Man tror att 

sattet man laser pa ar betydelsefullt. Hagtvet namner en skriftspr3.ksforskare vid namn 

Judith Schkkendanz som poangterar att man i tidigare forskning just kan se att bam, som 

kommer frfm hem dar man ofta Hiser hogt for bamen och dar fOraldrama tycker om att 

lasa, blir duktiga att lasa. Kanske ar det sa att bamen identifierar sig med sina lasglada 

47 



foraldrar och att de far uppleva den gladje som lasningen kan ge. Kanske ar det lassitua

tionen med narhet och trygghet som ar fOrklaringen . En tredje forklaring ar att lasningen 

sHirker spraket, som starker lasningen. Detta innebar att vi ska lasa ti1lsammans med 

bamen och inte fOr bamen (ibid., s. 105 f.). 

"Oavsett forklaringsmodell menar Schickendanz att ett iakttaget samband 

mellan hogliisning i hemmet och bamens liisfiirdighet bar ha som 

konsekvens att vi laser hogtfor bam pa daghem och iforskolor pa samma 

siitt som man liiser i sddana hem." (ibid., s. 106). · 

Ibland ska man gora bamen uppmarksamma pa ordens form, allra heist i samband med 

att barnet sjalv avbryter Iasningen med nagon fraga. Detar bra att lasa samma bok mfmga 

ganger sa att texten och strukturen nots in. Favoritbockema ska vara lattillgangliga bela 

tiden sa att bamen sjiilva kan ta fram dem. Barnet maste fa mojlighet att sjiilva i lugn och 

ro sitta och fundera over en bok. Andra saker som stimulerar barns skriftsprftk ar att man 

anvander skriftsprak:et ofta. Man skriver t. ex. brev, kom-i-haglistor. Nar man leker 

"post" finns papper och penna till hands. Man skriver sma skyltar vid olika fOremal , som 

talar om vad det ar fOr foremal (ibid. s. 107 ff.). 

Hagtvet ser lasning och skrivning som sammanflatade processer. Man laser nar man 

skriver. Traditionellt sa arbetar pedagogen med lasningen innan skrivningen, men det 

finns forskare som tycker att man ska gora tvartom fOr att barnet ar sa mycket mer aktivt 
nar det skriver (ibid, s. 113 ff.). 

Ett annat satt att stimulera barnens lasformaga ar att uppmuntra dem att ta med sig 

favoritboken och sjalv lasa den for andra. En del bam kan Hisa, en del berattar utifran 

bildema och en del fOrsoker sig pa att beratta hela boken. Bam som bar deltagit i dylika 

forsok har utvecklat sitt skriftsprak positivt (ibid., s. 139 f.). 

Boken och sagan i arbetet med barn 
Det finns flera becker, som ger mfmga och tydliga exempel pa hur man kan arbeta med 

spraklekar. Vi har namnt Ann-Katrin Svenssons bok Sprak:lekar. Det finns aven becker 

som berattar om bur man kan arbeta med sagor ocb andra berattelser. Vi presenterar bar 

tva becker som ger tankar och ideer om bur man kan arbeta med boken och sagan . 

Ingrid Pramling, Maj Asplund Carlsson och Anna Klerfelt 
I boken liira av sagan redogor litteraturvetama Ingrid Prarnling, Maj Asplund Carlsson 

och Anna Klerfelt for en undersokning om hur tva grupper bam uppfattar en saga. Detta 

gors inom ramen for ett forskningsprojektet med narnnet Att utveckla forskolebams 

forstaelse for sin omvarld (Pramling, 1993, s.7). 
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Det ar viktigt att pedagogen far barnen att bade tala och att reflektera. Bamens tankar ska 

anvandas som ett innehall i undervisningen och pedagogen ska skapa konkreta situatio

ner i vilka barn bar mojlighet att uppUi.cka, reflektera och bearbeta det man viii att de ska 

bli medvetna om. Forfattarna skriver att man inte kan del a upp barns varldar i en varld fOr 

forstaelse, tankande och annan fOr kanslor. Att forsta inneborden i en saga kraver att man 

kan relatera olika saker, handelser till varandra, ga utanfOr texten, dra egna slutsatser. 

Forfattarna framhaller att, nar man ska anvanda sagor sa ar det viktigt att man Jagger ner 

tid pa sjlilva fOrberedelsearbetet, att man blir medveten om bur man kan hjalpa varje 

enskilt barn (ibid, s.ll ff.). 

Forfattarna refererar till tva undersokningar om bur forskolan arbetar med hoglasning och 

skriver sedan att ipraktiken spelar fOrskolans hoglasning sallan nagon pedagogisk roll 

utan mer en social roll- att samla en grupp, att lugna ner bamen. ForskolHi.rarna valjer 

ofta en bok som alla kan fOrsta. Bamen bar fa mojligheter att sjalva plocka fram en bok, 

vilket ibland hade varit vardefullt (ibid, s. 31 f.). 

Forfattama redogor for sin studie dar 53 bam fran didaktisk forskoleverksamhet jamfor

des med 40 bam fran en fOrskola med traditionell verksamhet. Bamen var sex ar gamla 

och samma saga lastes fOr alla bamen i grupper om 10 bam. Barnen fick sedan ater

beditta sagan. Man kunde bl.a. se att fler barn fran forsoksgruppen forstod helheten, 

budskapet i sagan (ibid., s. 16 f.). 

"Det iir viktigt for pedagoger som arbetar med bam i denna alder att vara 

medveten om att forstilelse av ett budskap i en saga kriiver mycket mer iin att 

man endast laser upp den." (ibid., s. 95 f.) 

De bam, som bar foraldrar som inte laser for dem, kan fa sitt behov av hogHisning tackt 

inom forskolan om forskolan anviinder sig av mojligheteten som forskolans pedagogiska 

program uppmanar till. Nar vuxna laser, beriittar sagor och andra beriittelser, ger de 

bamen nya erfarenheter och stimulerar deras fantasi (ibid., s. 29). 

"Det symboliska innehilllet kan hjiilpa bamen att bearbeta ochforsta kiinslor, 

upplevelser och intryck. Litteraturen skall fungera moraliskt utvecklande och 

ge kunskap om det avliigsna och ovanliga och om udda och annorlunda 

miinniskor. I all synnerhet ska litteraturen stimulera sprakutvecklingen och 

da siirskilt med avseende pa liis- och skrivutvecklingen. De pedagogiska 

millen kan sammanfattas som dels att liira kiinna och kunna uttrycka det 

niirliggande, sasom viirlden, samhiillet och miinniskoma i barnets 

omgivning, dels att liira kiinna det som inte iir, dvs. som det skulle kunna 

vara, antingen det iir faktiskt eller fiktivt . ... Barn ges en formaga att dels 

lara sig, dels uttrycka vad det liirt iform av beriittelser." ( ibid., s. 29 f.) 
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Barn bearbetar det Iasta spontant i lekens form. Vuxna kan hjalpa barn, stimulera, 

tillhandahalla rekvisita. Man kan diskutera och problematisera allt i sagan. Man ska inte 

glOmma att sagan aven ar kalla till avkoppling (ibid. , s. 108). 

Malin Blomberg 
Litteraturvetaren Malin Blomberg ger i sin Iilla bok Viirldens basta lekmaterial en mangd 

exempel pa hur man kan arbeta i fOrskolan med litteratur. 

Blomberg tycker att man ska arbeta regelbundet med litteratur i' fOrskolan. Man ska vara 

ostorda och sitta pa ett satt som mojliggor ogonkontakt (Blomberg, 1988, s. 14). Detar 

bra om man kan besaka biblioteket en gang/vecka. Bamen ska ha egna lanekort och sjal

va fa valja nagra backer. De ska uppmuntras att beratta om sina bokval (ibid., s. 27 f.). 

Blomberg foreslar bl a att man kan uppmuntra barnen att leva sig in i en berattelse. Man 

kan t.ex. fraga barnet vad hanlhon skulle ha gjort om det var han!hon som var Pippi och 

besokte skolan (ibid., s. 47). Man kan lasa flera backer om samma tema och sedan lata 

bamen jamfOra dem (ibid., s. 58). 
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Presentation av Kalmar och Vaxjo 
Kalmar och Vaxjo ar tva sm~llandska kommuner med bade likheter och olikheter. De ar 
tva kommuner, som iblandjamfors tillsammans med ytterligare m'igra grannkommuner i 
olika kommunala sammanhang. 

Allmanna fakta om Kalmar och Vaxjo 
Kalmar ar residensstad i Kalmar Ian och Va~:jo i Kronobergs Ian. Bada ar gamla stader, 

med an or fran medeltiden. Det finns hogskolor i bacta stadema: Vaxjo ar stiftsstad i 

Vaxjo stift, dit Kalmar tillhor. 

Det fanns 58.420 invanare i Kalmar kommun 1995-12-31 och 72.767 i Vaxjo kommun 

vid samma dataum. Andelen utlandska medborgare var nagot lagre i Kalmar ani Vaxjo, 

3,8% respektive 4,7%. Denna skillnad fOrstarks om manjamfor andelen utrikes fodda, 

som uppgick till 6,4% i Kalmar och 9,0% i Vaxjo (Befolkningsstatistik 1995, 1996, s. 

162 och s. 172). 

Kalmar kommun ar nagot mer tatbefolkad an Vaxjo. 61 invfmare/ kvadratkilometer bodde 

det i Kalmar 94 12 31 och i Vaxjo var motsvarande siffra 43. Vaxjo ar stOrre till ytan 

(Statistisk arsbok fOr Sverige, 1996, s. 33). 

De senaste atta valperiodema (fr.o.m. 1974) har Kalmar varit styrt av en vanstermajoritet 

med socialdemokraterna i spetsen sex ganger, och saar det aven idag (telefonsamtal, 

Informations a vdelningen). 

I Vaxjo har forhallande varit narmast de omvanda: De borgerliga har styrt sex av atta val

perioder men det ar nu vanstermajoritet innevarande period (brev, Informationsenheten). 

Biblioteken i Kalmar och Vaxjo 
Nar vi har besokt stadsbiblioteket i Kalmar och bam-och ungdomsbiblioteket och lands

biblioteket i Vaxjo har vi sett att biblioteket i Kalmar ar storre till ytan an de i Vaxjo. Det 

galler bade bam-och ungdomsavdelningen och vuxenavdelningen. Vi har aven noterat att 

lantagama i Kalmar har mojlighet att sjalva registrera de backer som de lanar. Lantagama 

i Kalmar kan aterlamna bockerna till en robot, som sedan sorterar dem. 

Biblioteken i Kalmar · mal 
I mrudokument for kulturpolitiken star att bam skall vara en prioriterad grupp, men man 

namner inget om samarbete mellan fOrskola och bibliotek (Maldokument fOr Kalmar 

kulturnamnd, 1992, s. 5). 

Biblioteken i Kalmar - organisation 
Biblioteken lyder under kultumamnden. Kulturchefen ar den hogste tjanstemannen. 
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Under honom sorterar tre enheter: enhet for bibliotek, enhet fOr kulturskola och enhet for 

allman kultur. Biblioteket ar uppdelat i atta avdelningar, som var och en lyder direkt 

under kulturchefen. Det finns alltsa inte nagon bibliotekschef. De atta avdelningama styrs 

av olika chefer och avdelningarna ar: 

huvudbiblioteket 

tre filialomdiden 

barn- och skolaenheten (Lena Johansson ar chef) 

uppsokande enheten 

lasarettsbiblioteket 

bokbussen (Kulturforvaltningens organisationsstruktur, 1995, s. lf.). 

Huvudbiblioteket i Kalmar innehaller bade vuxen-, bam-och ungdomsavdelning. De 

delar lokaler alltsedan 1983. De har gemensam informations- och utlaningsdisk. Det 

finns tio biblioteksfilialer i Kalmar. De har oppet atminstone atta timmar/vecka. Lena 

Johansson beklagar nedHiggningen av framforallt en filial. Den lag i ett bostadsomrade i 

stan och mfmga manniskor bor dar. Varannan vecka rullar bokbussen fern dagar och 

varnnan vecka rullar den fyra dagar (intervju, LJ). 

Biblioteken i Vaxjo - mal 
Aven i Vaxjos maldokument for kulturpolitiken star att bam skall vara en prioriterad 

grupp och inte heller har namner man nagot om samarbete mellan forskola och bibliotek 

(Kulturpolitiskt program for Vaxjo kommun, 1991 ). Man konstaterar i bibliotekets 

verksamhetsplan att samarbete med andra forvaltningar forekommer i stor utstrackning 

(Verksamhetsplan 1996-98 ). 

Biblioteken i Vaxjo - organisation 
Biblioteken i Vaxjo lyder under kultur- och fritidsnamnen och den hogste tjanstemannen 

ar fOrvaltningschefen. Hiirunder i hierarkin finns fyra olika enheter: administration, 

allmankultur, bibliotek och anUiggningar. Biblioteken har en enhetschef (bibliotekschef

var anm.), som basar over nio sektionschefer med ansvar over olika omraden: 

huvudbiblioteket 

barnbiblioteket (Elisabeth Bemander-Orraryd ar chef) 

tre filialomraden 

uppsokande verksamhetlbokbuss 

sjukhusbibliotek 

inkop/katalog 

vaktmasteri (Kultur- och fritidsforvaltningens organisation) 

I Viixjo finns sedan mfmga ar huvudbiblioteket i en byggnad och barn-och ungdomsbib

lioteket i en annan byggnad. I november 1993 flyttade barn-och ungdomsbiblioteket till 

sina nuvarande lokaler i ett kontorshus. Lokalema Jigger ca 200 meter fran huvudbiblio

tekets vuxenavdelning. De nya lokalema ar billigare och mindre. Det finns politisk enig-
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het i Vaxjo kring behovet av ett stOrre huvudbibliotek dar barn- och ungdomsavdelning 

och vuxenavdelning kan rymmas, men pengar saknas. Det finns femton biblioteksfilialer. 

Fern av dessa filialer har oppet tva-tre timmar/vecka och en har oppet sju timmar/vecka . 

bvriga nio filaler har oppet tio eller fler timmar/vecka. Det fanns flera filialer tidigare. 

Elisabeth Bemander:..Orraryd beklagar sarskilt att en filial inne i stan stangdes. Den lag i 

ett stort bostadsomrade. Bokbussen rullar mandag - torsdag (intervju, EBO). 

Lansbiblioteken 
Landstingen i Kalmar och Kronobergs Ian har nyligen tecknat en overenskomrnelse om 

lansbiblioteken. De ska slas samrnan och huvudkontoret ska fOrHiggas till Kalmar. Man 

ska fOrst prova under tre mfmader inn an definitiva beslut fattas (Tva lansbibliotek blir ett, 

1996). 

Det har inte funnits nagon barnbibliotekskonsulent vare sig i Kalmars eller Kronobergs 

Hin under storre delen av 1990-talet (intervjuer, LJ och EBO). 

Biblioteksstatistik fran 1994 
Uth\n 
I Kalmar utgjorde barnlitteratur 42% av alia utlan och det motsvarade 26 bambokslan per 

barn. I Vaxjo utgjorde barnlitteratur 53% av alia utlan och det motsvarade 33 barnbokslan 

per bam. Den genomsnittliga siffran fOr all a var 10,5 lan/invAnare i bade Kalmar och 

Vaxjo (Folk- och skolbiblioteken 1994, 1995, s . 44.). 

I landet som helhet utgjorde barnlitteraturen 42% av utlanen. Antalet bambokslfm per 

barn var i landet 19 (ibid., s. 12). 

Be stand 
Barnbockema utgjorde i bade Kalmar och Vaxjo 28% av det totala bokbestandet (ibid., 

s. 45). 

Personal och kostnader 
Antalet helarsverken i Kalmar var 54. Den totala driftskostnaden uppgick till 23 miljoner 

kronor varav mediekostnaden var nastan 10%. I Vaxjo uppgick antalet helarsverken till 

53, den totala driftskostnaden till drygt 21 miljoner kronor och mediekostnaden utgjorde 

cirka 14 % av driftskostnaden (ibid, s. 58). 

Biblioteksstatistik fran 1990 
Utlan 
Fyra ar tidigare i Kalmar utgjorde barnlitteraturen 42% av alla utlan. Antalet barnbokslan 

per barn uppgick til128. I Vaxjo var bamlitteraturens andel 54% av alla utlan och det b1ev 

34 bocker per bam. Den genomsnittliga siffran fOr all a var 10,6 lan/invanare i Kalmar 

och 10,2 lan/invanare i Vaxjo (Folkbiblioteken 1990, 1992, s. 45). 
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Siffrorna avseende bela landet var 43% for barnlitteraturens andel av utlfmen och det blev 

21 Hin per barn (ibid., s. 15). 

Bestand 
Barnlitteraturens andel av det totala bokbestandet var 23% i Kalmar och 25% i Vaxjo 

(ibid., s. 44). 

Personal och kostnader 
Detta ar var antalet helarsverken i Kalmar 67. Driftskostnaden uppgick till 25,5 rniljoner 

drygt. Kostnaden for media var drygt 13% av driftskostnaden. Aveni Vaxjo var precis 

som i Kalmar bade antalet helarsverken och driftskostnaden hogre detta ar jamfort med 

fyra ar senare. 69 helarsverken och drygt 27 rniljoner i driftskostand. Kostnaden for 

media var drygt 15 % av driftskostnaden (ibid, s.46). 

Barnomsorgen i Kalmar och Vaxjo 
Pa manga orter i landet star sex-aringarna numera med ena foten i skolan och den andra 

kvar i fOrskolan . Man soker samarbete i nya former. I Kalmar och Vaxjo harman flyttat 

manga fOrskoleavdelningar med sex-aringar narmare skolan. En skillnad mellan Kalmar 

och Vaxjo, som vi ser i var enkat, ar att det finns fler stora fOrskolor med m{mga avdel

ningar i Kalmar an vad det finns i Vaxjo. Vi redogor for barnomsorgens organisation i 

Kalmar och Vaxjo i samband med redovisningen av enkaten (s. 57). 

Barnomsorgen i Kalmar- mal 
Kalmars Barnomsorgsplan & skolplan 1995/96- 1998/99 beskriver hur barnomsorgen 

styrs pa tre nivaer, av staten, kommunen och enheten (Barnomsorgsplan & skolplan· 

1995/96- 98/99, s.5). (I Kalmar kan en enhet vara en forskola, flera forskolor, fOrskola

fritidshem-skola- var anm.) 

Staten styr genom Socialtjanstlagen och Siirskoleforordningen. Pedagogiska program

met for Jorskolan samt andra All manna rad fran Socialstyrelsen som ror forskolan, ar _. 

vagledande fOr verksamheten. Arbetet i fOrskolan ska ske utifran ett temainriktat satt pa 

foljande ornraden: Natur, Kultur och Samhalle. I Kalmar kommun harman utvecklat 

kulturornractet till att galla fern punkter, varav sprak och litteratur ar en (ibid., s. 8 f.). Vi 

noterar att bam- och ungdomsnamnden (BUN) bar valt att endast precisera de ornracten 

som fOrskolan ska arbeta med och anger inga egna mal fOr ornradena. Enhetema Hir 

sjillva avgora bur de ska arbeta. 

Enheten ska gora en verksamhetsplan och utvecklingsplan som arligen ska redovisas till 

BUN nar det galler foljande ornraden: 

Barn i behov av sarskilt stOd 

Pedagogiskt utvecklingsarbete 
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Mobbning, vald och frfunlingsfientlighet 

Datoranvandning 

KULTUR 
Miljo (ibid., s. 6). 

Pa varje enhet ska det finnas en kulturansvarig som har speciellt ansvar fOr att bevaka 

kulturfragoma (ibid., s. 14). 

Barnomsorgen i Kalmar - statistik 
1990 var 1832 bam inskrivna pa daghemmen i Kalmar. Antalet okade ti112511 bam 

1994. Man kan ocksa beskriva bamomsorgens omfattning pa ett annat satt. 1990 omfat

tades 49% av alla 'bam i aldrama 1 - 6 ar av komrnunal bamomsorg. De bam, som var i 
farniljedaghem ar rnedrak.nade. 1994 ornfattade den kommunala barnomsorgen 74% av 

alia bamen och siffran har hojts till82% i augusti 1996. Antalet barn/arsarbetare har okat 
pa daghemmen fran attar 1990 ha varit 3,7 bam/ arsarbetare till5,3 barnlarsarbetare ar 

1994. Okningen har fortsatt till5,6 barn!lirsarbetare 1995. Personaltatheten har alltsa 
sjunkit (telefonsamtal, Hansson). 

Barnomsorgen i Vaxjo - mal 
Vaxjo har en plan for bamomsorg och skolbamomsorg som faststalldes 1994. Har 

beskrivs ocksa att bamornsorgen styrs av socialtjanstlagen, Pedagogiska programmet och 

kommunens barnomsorgsplan. I ett kapitel finns precisentde mal for de olika verksarnhe
tema. For daghem-familjedaghem och 6-arsverksarnhet galler bl.a. att genom ett mang

sidigt inneh[lll ska bamen fa spraklig traning och sarskild uppmarksarnhet ska agnas 

barns sprakliga utveckling. V arje enhet ska utforma och dokumentera sin verksarnhet och 

arligen utvardera densamma (Plan 1994 for bamomsorg & skolbamsomsorg Vaxjo 
kommun, 1994, s. l ff.). 

Skol- och barnomsorgsnamnden har aven gemensamma mal fOr bl.a. fortbildning. Dar 

sk.river man att: 

"Sarskild vikt skalllaggas vidfortbildning sam okar persona/ens 

medvetenhet om betydelsen av en god sprakutveckling i forskolealdern." 

(ibid., s. 8) 

Fortbildning ska ske i studiecirklar. Det finns aven gemensarnma mal om kultur och des
sa malar allmant hallna. Boeker och spnik namns inte sarskilt. Det ska finnas ett kultur

ombud inom varje omrade (i Vaxjo finns 10 omracten for skola- barnomsorg- var anm.) 

Ett inriktningsmal ar att integrera sex-arsverksamheten med lagstadiet och skolbamom

sorgen vad galler lokaler, personal och verksamhet (ibid., s. 6 ff.). 
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Barnomsorgen i Vaxjo - statistik 
Det kan vara lite knepigt att jamfora siffror eftersom man organiserar om och inte all tid 

raJmar pa samma satt, men tendensen ar tydlig. Allt fler barn omfattas av barnomsorgen 

och personaltatheten blir alit Higre. 1990 var 2311 bam inskrivna pa daghemmen och 

1994 hade siffran stigit till 2929. 1990 omtattades 53% av barnen av kommunal barnom

sorg. 1994 omfattades 64% av den kommunala barnomsorgen och innevarande ar ar 

siffran ca 7 5%. 1990 var det 3,8 barnlhelarsarbetare in om daghemmen och 1994 var 

siffran 4,5 barn/helarsarbetare. 1996 arden nog uppe i 5 bam/heHirsarbetare. Personal

Uitheten inom deltidsgruppema ar lagre (telefonsamtal, Hjort) . . 

56 



-.. 
.. 
; 

Enkat till forskolan i Kalmar och Vaxjo samt 

intervjuer med ansvariga for barnbiblioteksverk

samheten 
I detta avsnitt redovisar vi resultaten av den enkat, som vi bad samtliga avdelningar inom 

forskoloma i Kalmar och Vaxjo att besvara. Vi vaver in synpunkter, som de tva ansva

riga bambibliot;'!kariema gav oss vid intervjuer. 

Enkaten 
Vi stallde var enkat till samtliga avdelningar inom fOrskoloma i Kalmar och Vaxjo kom

muner (156 avdelningar i Kalmar, 199 i Vaxjo). Vi skickade inte enkatema direkt till de 

olika avdelningama utan till den person, som finns pa narmast hogre niva i organisatio

nen. I Kalmar fick enhetschefer ta emot enkaterna, i Vaxjo platschefer. Vi bad dessa 
chefer att dela ut enkatema till de olika avdelningama. Cheferna har ansvar for olika 

manga avdelningar utspridda pa olika manga forskolor. Vi utgick fran att de har vissa 

traffar med sina avdelningar. Vi informerade cheferna pa detta satt om enkaten och vi 

hoppades att de skulle prata for den. I Vaxjo gavs dessutom tillfalle att muntligen infor
mera ett tjugotal platschefer om enkaten. Detta var inte mojligt i Kalmar. 

Forskolornas organisation och forankring av enkaten 
Organisationen av skola-bamomsorgsforvaltningarna ar inte helt lika i de bada kommu

nema. Den ar plattare i Kalmar. Det innebar bl.a.att flera av enhetschefema i Kalmar aven 

har ansvar fOr skolfragor medan platscheferna i Vaxjo oftare enbart ansvarar fOr bamom
sorgsfnigor. I Vaxjo finns det en niva chefer ovanfor platscheferna, omradeschefer.. . 

Hogst upp i hierarkin i bada kommunema finns forvaltningschefen. Narnnden som styr 

forskoleverksamheten i Kalmar heter Bam- och ungdomsnarnnden. I Vaxjo heter mot

svarande namnd Skol- och barnomsorgsnarnnden. Vi hade pratat i telefon med forvalt
ningschefema samt skickat brev till dem. Forvaltningschefen i Vaxjo atog sig att infor

mera omradeschefema. Vi tyckte att det var viktigt att informera pa samtliga nivaer ide 
bada forvaltningama. Vi trodde att det skulle kunna ge en storre tyngd at enkaten och 

medfOra att fler besvarade den. Vi parninde om enkatema en gang genom telefonsamtal, i 
Kalmar oftast till enhetschefema och mer sallan direkta telefonsamtal med avdelningar

na. I Vaxjo blev fOrhallandet det omvanda. 

Svarsfrekvens 
Enkaten besvarades av 69,1% av de bada kommunemas avdelningar, dvs. av 244 av

delningar. Svarsfrekvensen i Kalmar blev 56,4%, dvs.88 avdelningar. I Vaxjo svarade 

78,4%, dvs. 156 avdelningar. Vi spekulerar i att det finns flera orsaker till denna skillnad 

i svarsfrekvens: 

* Det var Vaxjo, som fOrst uttryckte behovet av en kartlaggning av fOrskolans och 

bibliotekens samarbete. Bibliotekarie Karin Vikstrom var mycket engagerad i fragan. 
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* Vi traffade tva platschefer inom fOrskolan i Viixjo och diskuterade enkatens innehrul 

med dem. 

* Ett tjugotal platschefer i Viix.jo fick aven muntlig information om enkaten. 

* Platschefemas (Vaxjo) ansvar ar mer koncentrerat pa barnomsorgsverksamhet an vad 

enhetschefemas (Kalmar) ansvar ar. 

* Paminnelsema per telefon riktades i hogre grad direkt till avdelningarna i Viixjo an i 

Kalmar. 

*I Vaxjo barnomsorgsplan framhalls att sarskild uppmarksamhet ska agnas fOrskole

barnens spn\kliga utveckling. Fortbildning ska oka personalens medvetenhet om vikten 

av god spriikutveckling i fOrskolealdem. 

Nar vi pratade med olika fOrskollarare per telefon var det flera som tyckte att enkaten var 

fOr lang och ornfattande. Man hade inte tid att svara, allra minst tid att riikna bocker. En

katen var en i mangden av enkater, som skickas till fOrskolan. En forskollarare, som en 

av oss kanner, uppgav att hon och hennes arbetskamrater ar daliga nar det galler att ga till 

biblioteket och att lasa. Hon hade diirfor tankt lata bli att svara, men gjorde det i alia fall 

- for var skull. Detta stammer overens med vad Alf Fyhrlund, statistiker, sager om att 

folk hellre besvarar enkater, nar de gjort nagot bra an nar sainte ar fallet (telefonsamtal, 

Fyhrlund). Vi kan forstas inte dra nagra generella slutsatser om vart bortfall utifnin detta 

uttalande. 

Beskrivning av bortfallet 

I Kalmar var svarsfrekvensen 56,4%. Det var 68 avdelningar, som inte besvarade enka

ten. Kalmar har fler stora fOrskolor an Vaxjo. Tva fOrskolor i Kalmar har 10 avdelningar 

och det finns 15 forskolor, som har 5-9 avdelningar. Bortfallet var stort pa forskoloma 

med manga avdelningar. A v de forskolor som hade en svarsfrekvens pa mindre an 50% 

av avdelningarna ar 8 av 10 stora enheter och 9 av des sa 10 Jigger i Kalmar stad. 

I Vaxjo var svarsfrekvensen 78,4% . Det var 43 avdelningar, som inte svarade. Forsko

loma i Vaxjo ar inte lika stora som de i Kalmar. Det finns fyra forskolor med fern avdel

ningar var och sju forskolor med fyra avdelningar var. Detar 16 avdelningar i Vaxjo som 

han visas till bokbuss. Halften av dessa svarade och den andra halften finns fOljaktligen i 

"bortfallet". 

Intervjuerna 
Vi intervjuade Lena Johansson, ansvarig fOr Barn- och skolaenheten vid Kulturforvalt

ningen i Kalmar, och Elisabeth Bemander-Orraryd, sektionschef vid Bam- och ung-
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domsbiblioteket i Vaxjo. Vi kallar dem i fortsattningen fOr LJ respektive EBO. Barn- och 

skolaeneheten pa biblioteket i Kalmar ansvarar fOr huvudbibliotekets bam- och ungdoms

avdelning samt for den totala skolbiblioteksverksamheten. I Kalmar finns enligt LJ ovan

ligt manga fackutbildade bibliotekarier inom grundskolans biblioteksverksamhet. Bade 

LJ och EBO ar jamstallda med exempelvis de bibliotekarier, som ar ansvariga fOr de tre 

filialomradena i varje kommun. Deras respektive narmaste chef ar kulturchefen i Kalmar, 

bibliotekschefen i Vaxjo. Vi intervjuade EBO 1996-06-13 pa hennes arbetsplats och 

1996-06-14 intervjuade vi LJ i hennes bostad. Vi kontaktade bade LJ och EBO nagon 

vecka senare fOr migra kompletterande fnigor och nagra fortydliganden. 

Bade LJ och EBO hade fatten sammanfattning av enkatresultatet samt vara huvudfragor i 

god tid fore intervjuema, men vi hade fler fragor med oss. Forst i samband med inter

vjuema fick de lasa avdelningamas kommentarer till en bel del av fragoma. LJ var mer 

bekant med var enkat an EBO. Hon bar varit var kontaktperson i Kalmar. 

Redovisning av enkaten och intervjuerna 
Enkatfdigoma ar grupperade i omraden utifran deras inneball. I redovisningen koncentre

rar vi oss pa de grupper, som handlar om fOrskolans anvandning av biblioteket och om 

samarbetet. Andra fragor, framforallt de som ror bur fOrskolan arbetar med litteratur, ar 
mer kortfattade. 

Varje omrade inleds med enkatfragoma och det grundlaggande resultatet i siffror och i 

text. Vi anger all tid totalpopulationens resultat. Om det finns skillnader mellan Kalmar 

och Vaxjo visar vi liven resultatet uppdelat pa de olika kommunema. De siffror som star 

under Kalmar respektive Vaxjo anger procent av avdelningarna i respektive kommuri. Vi 

bar gjort en del korstabeller vars resultat vi redovisar i texten. Oftast skriver vi resultatet i 

form av procenttal, men nagra ganger i absoluta tal. 

Det har funnits manga tillf<illen, men inte vid vmje fraga, fOr respondenterna att framfora 

egna kommentarer. Under "roster" redovisar vi ibland kommentarer fran enkaten, som vi 

tycker speglar svarens spannvidd. Ett K inom parentes anger att kommentaren ar hamtad 

ur Kalmar-materialet och ett V att den ar hamtad ur Vaxjo-materialet. Vi bar valt att aterge 

"rostema" ordagrant. I samband med genomgangen av enkaten redovisar vi ocksa ibland 

bibliotekariemas synpunkter. 

Vi tycker inte att man kan visa alit med statistik. Medelvarden blir ibland intetsagande. 

Men vi tycker att vi kan utlasa vissa saker ur vara siffror i kombination med "rostema" 

och intervjuema. Vi protesterar milt mot: "Det finns tre slags Wgn: Wgn, forbannad Wgn 

och statistik". (Twain, se Holm, 1976, s. 199) 
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Forskolornas organisation, storlek och barnens aldrar 
Detta omrade belyses genom enkatfdigoma 1 och 2. 

Fraga 1. Hur ser er forskola ut? 

Resultat 
Total Kalmar Vaxjo 

En avdelning 20,9% 19,3% 21,8% 

2-3 avdelningar 28,7% 18,2% 34,6% 

4 eller fler avdelningar 32,8% 48,9% 23,7% 

A vdelning med 
0 • 

sex-armgar 11,5% 11,4% 11,5% 

Annan indelning 5,7% 1,1% 8,3% 

Bortfall 0,4% 1,1% 0% 

Svaren visar att nastan hlilften av Kalmaravdelningama, dubbelt sa stor andel som i 

Vaxjo, lir belligna i fOrskolor rned 4 eller fler avdelningar. I Vlixjo ar drygt 1/3 av avdel

ningarna, nastan dubbelt sa stor andel som i Kalmar, beHigna i forskolor med 2-3 avdel

ningar. Andelama forskolor med enbart en avdelning eller enbart sex-arsavdelning ar 

ungeflir lika stora i Kalmar som i Vaxjo. "Annan indelning" lir vanligare i Vaxjo och det 

kan exempelvis vara att man delar lokaler med skolbarnomsorgen. 

Fraga 2. Hur manga barn ar inskrivna pa avdelningen i februari? 
Respondenterna uppgav· antalet bam pa avdelningen och barnens fOdelsear. Utifran des sa 

uppgifter gjorde vi kategorier som belyste vilken typ av avdelning, som svarade. I var 

kategori smabamsavdelning har vi fort in bam fOdda 1992 eller senare, i mellanbarnsav

delning bam fodda 1990 och 1991 och i blandade aldraravdelning barn fOdda 1990 eller 

senare. Pa sex-arsavdelning tar man emot bam, som ska borja skolan nasta lasar. I van 

material har vi fort in bam fodda 1989 har. 

Resultat 
Total Kalmar Vaxjo 

Smabarnsavdelning 13,1% 6,8% 16,7% 

Mellanbarnsavdelning 2,9% 6,8% 0,6% 

Blandade rudraravdelning 61,1% 60,2% 61,5% 

Sex -arsavdelning 19,7% 19,3% 19,9% 

Annat 0,8% 2,3% 0,0% 

Bortfall 2,5% 4 ,5% 1,3% 

Fler an halften av avdelningama tar emot bam i blandade aldrar. Andelen smabarnsav

delningar ar s!Orre i Vlixjo an i Kalmar. I Kalmar har man nagra mellanbamsavdelningar, 
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na.got som ar ovanligt i Vaxjo. En femtedel av avdelningarna i ba.de Kalmar och Vaxjo ar 
sex-A.rsavdelningar . 

LJ och EBO om forskolans organisation, storlek och barnens aldrar 
Tidigare hade biblioteket i Kalmar fern kontaktpersoner inom barnomsorgen, men de 

forsvann efter den senaste omorganisationen. U tycker att det finns nackdelar med bA.de 
bibliotekens och f6rskolornas decentralisering. Hon vet inte all tid vad filialema gor. Hon 

ar inte saker pa. om den information som barnbiblioteket skicka:i till nA.gon mer central 
person inom f6rskolan verkligen na.r alia f6rskolor. Det skulle ·vara tidskravande fOr bib

lioteket att skicka information,-eller ringa,till vruje enskild fOrskola. LJ tillade att vissa 
f6rskolor stangs och andra oppnar och bibliotekets adresslista ar inte all tid aktuell. Forr 

planerade biblioteket och bamomsorgen en del gemensam programverksamhet, men nu 
har barnomsorgens centrala anslag decentraliserats. Biblioteket i Kalmar vander sig extra 

till avdelningar med sex-a.ringar. Barnbiblioteket inbjuder genom brev och telefonsamtal 
sex-A.rsavdelningama till boklek, sa U. 

I Vaxjo organiserades ocksa. barnomsorgen om for na.gra a.r sedan och EBO tyckte att 

f6rskolorna kom mer sallan till biblioteket en tid. Pa. fOrskolor med flera avdelningar kan 
avdelningarna ha foraldramote samtidigt. Det ger bibliotekarien mojlighet att traffa en 

storre grupp foraldrar vid vruje bokprat och detta uppskattar EBO. Biblioteket pAverkas i 
dena hanseende av fOrskolomas storlek pApekade EBO. 

Biblioteksbesok 
Biblioteksbesoken belyses genom enkatfrAgoma 3, 4, 8 och 11. Vi redovisar forst hur 

mAnga avdelningar, som gAr till bibliotek och/eller bokbuss. Vi stallde inte nAgon direkt 
frAga om detta utan vi utlaser resultatet ur frAgoma 3 och 4. 

Resultat 
Total Kalmar Vaxjo 

Besoker enbart bibliotek 84,8% 70,5% 92,9% 

Besoker enbart bokbuss 4,1% 5,7% 3,2% 
Bes<>ker ba.de bokbuss 

och bibliotek 9,4% 22,7% 1,9% 
Bortfall 1,6% 1,1% 1,9% 

De allra fiesta avdelningarna besoker en bart biblioteket och det ar vanligare i Vaxjo an i 
Kalmar. Over en femtedel av Kalrnaravdelningarna har uppgett att de besoker ba.de bib
liotek och bokbuss, vilket ar ovanligt i Vaxjo. Andelen, som en bart besoker bokbussen 

ar nAgot storre i Kalmar an i Vaxjo, men det ar smA andelar i ba.da kommunema. 
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LJ och EBO om bokbussen och filialerna 
I Kalmar vill man enligt LJ med bokbussen m\ dem som har Hingt till biblioteket och tur

listan andras nastan varje termin utifran den statistik bokbussen fOr pa de olika hallplat

serna, angaende utlltningen. Detar Hitt att ordna sa att den kor t. ex. till ett nyoppnat da

gis. Den kor aven inne i stan och den rullar fern dagar/vecka med undantag av varannan 

fredag da den ar inne fOr service. LJ var nojd med bokbussen, men papekade att den aid

rig kan ersatta en filial eftersom bokbestandet ar litet och det blir snabbt utplockat. Det ar 

stressigt fOr bamen och grupper bokas in sa tatt som var 20:e minut. Bamen lar sig hel

ler inte att hitta i ett bibliotek genom att bara besoka en bokbuss menade LJ. Hon onskade 

fler filialer an de tio, som finns i kommunen. De rninsta filialema har oppet atta tim/ 

vecka, de andra har langre oppetha.Ilande. 

Bokbussen i Vaxjo ar till for landsbygden. EBO visste inte hur hallplatsema bestams och 

hon hade aldrig fort fram onskemal om turema. Bokbussen besoker tolv forskolor vilket 

EBO tyckte inte var sa daligt. Hon ansag att den skulle behova kora aven i stan for att 

under latta biblioteksbesoken for vissa forskolor. Bokbussen rullar fyra dagar/vecka. Ut

budet i bokbussen ar mfmga ganger battre an filialemas tyckte EBO och dessutom fram

holl hon att det bara ar fackutbildade bibliotekarier i bokbussen fOrutom chaufforen. I 

Vaxjo finns det fOr manga filialer menade EBO. 

"Detfinnsflera vi:ildigt smafilialer som inte i:ir filialer utan utlaningsstationer 

egentligen, som tar ganska mycket resurser faktiskt och kanske inte skulle 

behovas. Det i:ir alltsafemtonfilialer. Det i:ir vi:ildigt mycketfor en sapass liten 

kommun." (intervju, EBO) 

Bade LJ och EBO uppgav att skolbiblioteken kan vara ett alternativt bibliotek for f0r

sko1ebamen. LJ menade att det inte ar ett bra alternativ fOr skolbib1ioteken har sa skif

tande kvalitet. EBO framholl att skolbiblioteken skulle kunna ta ett stOrre ansvar fOr just 

sex-ltringama. 

Fraga 3. Hur manga ganger/temin brukar ni med barn besoka nagot 
bibliotek? Uppskatta antalet! 
Fraga 4. Hur manga ganger/termin brukar ni med barn besoka bokbussen! 
Uppskatta antalet! 

Resultat 
Total sex-arsavd. Kalmar Vaxjo 

De som bara gar till biblioteket: 6,7 ggr 8,5 ggr(48) 6,9 ggr 6,6 ggr 

De som besoker bokbuss: 7,2 ggr 5 ggr (1) 7,6 ggr (5) 6,8 ggr(5) 

De som besoker bib1iotek och 

bokbuss: 10,7 ggr 12,8 ggr(4) 10,4 ggr(20) 12,3 ggr(3) 

Siffroma inom parentes anger antalet avdelningar. 
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Drygt halften ( 109 avdelningar) av de, som en bart besoker biblioteket gor det 4-6 

ganger/termin. Spannvidden ar stor. Det finns fyra avdelningar, som aldrig gar till biblio

teket. Det finns en avdelning (smabarnsavdelning), som bar mojlighet att ga till bokbuss, 

men som inte gor det. Det finns tio avdelningar, som besoker biblioteket 20 ganger/ 

termin. Nio av dessa avdelningar ar sex-arsavdelningar och de drar upp genomsnitttssiff

roma. Flera av tabellens genomsnittssiffror representerar endast ett fatal avdelningar och 

det ar tveksamt om vi kan dra nagra slutsatser. Det tycks som om de flitigaste besokarna 

ar ae sex-arsavdelningar som gar till bokbussen ibland och biblioteket ibland. Bokbuss

besokarna med en avdelning undantagen, gar oftare till bokbussen an vad biblioteks

besokarna gar till biblioteket. I genomsnitt gar avdelningarna i Kalmar nagot oftare till 
biblioteket an vad de gor i Vaxjo. 

Roster 
Det finns m!mga allmant positiva roster. Det finns andra som bedittar mer som t.ex. att 

man besoker biblioteket med nagra bam i taget, att bibliotekets oppettider inte alltid pas

sar med forskolans verksamhet. Nagra skriver att det ar svart att ta sig till biblioteket fOr 

att man har ont om personal. Nagon undviker stadsbiblioteket i Vaxjo fOr att botema ar 

for hoga .Tva av de som aldrig besoker biblioteket far i stallet regelbundet besok av 

bibliotekarie med backer. De tva ovriga, som inte besoker biblioteket sager: 

"Denna akdvitet anser vi att fora/drama klarar battre an vi. Stress -

ansvarsfullt- kostar pengar. Byggt upp ett eget bibliotek. Fora/drama 

accepterat detta. " (V) 

"P.g.a m!mga sma barn ( 1-3 ar) o bara 2 personal, har vi den senaste tiden 

inte kunnat ga till biblioteket med barnen, utan bara 1 vuxen. Barnen sover 

nar det ar oppet ( dagtid ). " (V) 

Andra roster som belyser biblioteksbesok: 

"Tidigare nar filial fanns i var narhet besokte bib!. en ggr varannan vecka. 

Nu kostar det busspengar. Men bokbussen kommer varannan vecka till 

oss." (K) 

"Biblioteket ligger pa promenadavstand fran daghemmet. Detar latt att ta sig 

dit. Detar viktigt att liigga grundenfor liisintresse tidigt." (K) 

LJ och EBO om hinevillkoren 
LJ berattade att i Kalmar lanar forskolorna bocker pa sarskilda lanekort, institutionskort. 

Lanetiden fOr denna lantagarkategori ar dubbel sa lang som den vanliga, dvs. atta veckor 

och de far lana bur manga bocker som heist. De behover inte betala reservations- eller 

kravvgifter och om en bok bar fOrsvunnit eller forstorts sa star biblioteket for kostnaden. 
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A. ven i Vaxjo har forskoloma speciella lanekort. De far ha hogst 300 bocker hemma vid 

samma tillfalle. Den ordinarie lanetiden ar fyra veckor, men forskolorna far lana om 

bocker fern ganger. Kravavgift (max.IO kronor/aterlamningstillfalle) debiteras, men inte 

reservationsavgift. Det fOrekommer att forskoloma far ersatta nya forkomna eller 

forstorda bocker, daremot inte gamla eller slitna bocker. 

Fraga 8. Med vilka barn gar ni till bibliotekeUbokbussen? Beratta! 

Resultat 
Alla barn alla ganger: 17,6% 

Nagra barn at gangen: 57,0% 

Nagra bam prioriteras (oftast aldre barn): 13,5% 

Annat: 7,8% 

Bortfall: 4,1% 

En oppen fraga som vi kategoriserade i efterhand. Har ser man klart att de fiesta bara gar 
med nagra barn at gangen. Vi kan Higga ihop siffroma "nagra barn at g{mgen" med 

"migra barn prioriteras" och far da 70,5%. I en korstabell ser vi att det ar mer vanligt att 

sex-arsavdelningama gar "alia barn alia ganger": 45,8% av sex-arsavdelningarna gor det 

medan motsvarande siffra fOr en blandad avdelning endast ar 9,4%. 

Roster 
Rosterna visade att om man prioriterar vissa barn sa galler det inte bara t.ex de aldre 

bamen utan det finns aven andra anledningar: 

"Oftast de barn som behover mycket vuxenkontakt, da blir biblioteksbesoket 

en kombination med att lana till avd + tillfalle att vara tillsammans med det 

enskilda barnet sam har svarigheter i gruppen. " (V) 

"/ fOrsta hand med de barn som inte gar till biblioteket med sina foraldrar. 

/bland far ett barn sam behover lite extra uppmuntran o tid med en vuxen 

folja med. Priaritering maste tyviirr goras i dagens liige. " (V) 

LJ och EBO om prioriteringar 
LJ tyckte att det ar viktigt att man tar med alia barn till biblioteket. Detar bra att sex

aringarna alltid ar med men det far inte vara pa bekostnad av de yngre barnen. Hon fram

holJ att det fanns gott om utrymme pa biblioteket. 

"ldealet ar ju att alla alltidfar fOlja med tycker jag, att man regelbundet gar 

med alla. " (intervju, LJ) 

EBO tyckte att alla barn ska komma, men inte pa en gfmg. Vidare menade bon att det inte 
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alltid ar sa meningsfullt fOr de allra minsta men hon tyckte det lir trevligt att de kommer 

nagon gang och grundHigger en vana att ga pa bibliotek. EBO sa har och flera andra 

ganger att de var trangbodda pa barn- och ungdomsbiblioteket. 

"Det som jag tycker fungerar bast, det iir ntir de kommer med ganska fa bam 

per gang, att de inte tar hela gruppen, utan fa bam. Det kan ju vara lite 

blandade aldrar i ochfor sig." (intervju, EBO) 

EBO trodde att fOrskolorna gor sprakliga och sociala prioriteririgar nlir de bestammer 

vilka barn som ska folja med till biblioteket och detta tyckte hon var rimligt. Detar vanligt 
att sex-arsavdelningarna kommer med alia barn. 

11. Brukar nagon ur personalen ga utan barn till biblioteketlbokbussen 

for att lana bocker till avdelningen, ev. avdelningarna? Markera med X! 

Resultat 

Total Kalmar Vaxjo 

Ofta: 7,4% 6,8% 7,7% 
!bland: 41,8% 38,6% 43,6% 

Sallan: 36,9% 39,8% 35,3% 
Aldrig: 13,9% 14,8% 13,5% 

Bortfall: 0% 0% 0% 

Svaralternativen var givna. Detar ungefar jamnt fordelat mellan de som gar ofta eller 

ibland, och de som gar sallan eller aldrig. Nagot fler i Vaxjo gar ofta eller ibland (51.3%) 

jarnfort med Kalmar (45,5%). Samband mellan ett langt avstand till bibliotek och om 
forskolepersonal gar ofta till biblioteket utan bam kunde inte styrkas i korstabeller. 

Vi gjorde korstabeller, dels mellan antal biblioteksbesok med barn, for de "rena" 

biblioteksbesokarna, och hur ofta forskolepersonalen gar dit utan barn. Vi gjorde en 

likadan med de som gar bade till bokbuss och bibliotek, men daremot inte nagon pa de 

rena bokbussbesokarna eftersom de var sa fa (tio st.). 

I dessa korstabeller kunde man utlasa att fOrskolepersonalen som gick fa ganger till 

biblioteketlbokbussen med barn, tenderade att ga oftare dit utan bam Gamfort med 

totalpolulationen). Likasa kunde man se att om man ofta gar till biblioteketlbokbussen 

med barn sa gar man mer sallan dit utan barn. 

0-5 ggr I termin 

Bland de "rena" biblioteksbesokarna kunde man se att av de som gar sallan med barn (0-

5 ggr/termin) sa var det fler som gar ofta till biblioteket utan bam: 12,9% Gamfort med 

totalpopulationens 7,4%). 45,9% gick ibland (jamfort med totalpopulationens 41,8%). 
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10,6% i gruppen ''0-5 ggr'' gAr aldrig till biblioteket utan bam. I gruppen bokbuss- och 

biblioteksbeookare var det bara en (1) som gick 0-5 ggr per termin, men den avdelningen 

gick ocksA ofta till biblioteket utan barn. 

6-10 ggr/termin 

Bland biblioteksbeookama i gruppen "6-10 ggr'' med barn ser vi att att en tredjedel gAr 

ibland (35,4%) och knappt halften gAr sallan (47,9%) till biblioteket utan barn. Bland 

bokbuss- och biblioteksbesokarna ar siffroma fOr ibland 57,1% och s~illan 28,6%. 

11-15 ggr/termin 

I den bar gruppen, som gro- 11-15 ggr/termin med bam ar det vanligast att g! sallan till 

biblioteket utan bam (53,9 %), 23,1% gAr aldrig till biblioteket utan bam. Bland 

bokbuss- och biblioteksbes<>kama gAr man fortfarande mera "ibland": 50% gAr ibland, 

28,6% gro- sallan ocb 14,3% gro- aldrig. 

16-20 ggr/termin 

Den bar gruppen bestm- bara av elva avdelningar och det ar sv!rt att saga ndgot generellt. 

Vi noterar dock att det fmns tvA avdelningar som dels gAr 20 ggr/termin till biblioteket 

och dar personalen dessutom ofta gAr till biblioteket utan barn. Bland bokbuss- och bib

lioteksbesokarna ar det bara en (1) som hamnar i den har gruppen och den avdelningen 

gAr sallan till biblioteket utan bam. 

LJ och EBO om att forskolepersonal gar till biblioteket utan barn 
U sa att ibland kommer f6rskolepersonalen till biblioteket utan bam, och hon trodde att 

det dA var pA deras fritid. 

EBO tyckte att f6rskolepersonal utan bam ar en alit vanligare syn. Hon trodde ocksA att 

de kom pA sin fritid eller ibland planeringstid. Hon hade ocks! uppfattningen att de frdgar 

lite mer nar de kommer utan bam. 

Yttre forhiHianden som eventuellt paverkar besoken 
Detta omrAde belyses genom enlditfrAgoma 5, 6 och 7. 

Fraga 5. Hur langt ar det till det bibliotek ni brukar besoka? Ange ung. 
antal km! 
Fraga 6. Hur langt ar det till bokbussen? Ange ung. antal km! 
Det ar frAga 5, som vi bar tittat nannre pA. Bokbussen kommer anda fram. Har har vi 
tittat pA den grupp som enbart beooker biblioteket, 207 st. Anledningen till detta ar att nar 

man raknar med aven de som gAr bAde till bokbuss och bibliotek sA blir medelavstAndet 

sA mycket langre. Det fmns tex avdelningar som i allmanhet besoker bokbussen och som 

har flera mil till biblioteket men Aker dit endast nAgon g!ngltermin. 
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Resultat 
total Kalmar Vaxjo 

Genomsnitt 1,5 km 0,8km 1,8km 

Uingsta avstfmd 5,0km 6,0km 

I genomsnitt bar avdelningarna 1 ,5 km till biblioteket. Medianvardet for de 207 avdel

ningarna ar 1 krn. Medianvardet tyder pa att nagra avdelningar bar betydligt H:ingre till 

biblioteket. I Kalmar ar medelavstandet mindre an ba!ften av det i Vaxjo. 

LJ och EBO om avstand 
Forskolan har ofta andra tider att ta hansyn vilket kan gora det svfut att ga langa prome

nader. Darfor tyckte LJ att det inte bor ta mer an 20 minuter att ·promenera till biblioteket. 

Ett rimligt avstc!md till biblioteket kan vara 2 km tyckte EBO. Da kan man ga med bam

vagnar och de storre bamen kan ga sjalva men hon papekade att det inte bara ar avstand 

som har betydelse. Mycket beror pa vilka vagar man maste ga, hur trafikerade de ar m.m. 

(Det tog Ylva och hennes fyra-anga dotter Maja 40 minuter att ga tva kilometer. Da gav 

de sig tid att titta pa blommor langs vagen- var anm.). 

Korstabell mellan avstand och biblioteksbesok 
Det var svfut att i korstabeller se nagot tydligt samband mellan avstand till biblioteket ocb 

antal besok. Diirfor tittade vi bara pa vilket avstand till biblioteket de 41 avdelningar har, 

som besoker biblioteket.ofta respektive s~illan. De 20 avdelningar, som oftast besoker 

biblioteket gor det 12- 20 ganger/termin = ofta). De 21 avdelningar, som mest sallan 

besoker biblioteket gor det 0- 2 ganger/termin (= sallan). FOljande tabell visar bur langt 

just dessa avdelningar bar till biblioteket: 

Ofta Sail an 

<llan 12 3 

1,0-1,9 km 4 4 

2,0-2,9 km 2 6 

3,0-3,9 km 2 5 

4,0km< 0 3 

Det finns avdelningar som bar forhallandevis langt till bibliotek, men anda besoker det 

ofta. Det finns avdelningar, som har nara till biblioteket, men som sallan gar dit. Med 

reservation fOr att materialet ar alltfOr litet tycker vi linda att vi kan se en tendens till att ju 

kortare avstand man bar till biblioteket desto oftare gar man dit. 
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Fraga 7. Tycker ni att ni kan ta er till biblioteketlbokbussen pa ett sakert 
satt med barnen med tanke pa trafiken? Markera med X! 

Resultat 
Svarsaltemativen var har "ja", "nej" och "ibland". De fiesta, 93,9%, tycker att de pa ett 

sakert satt kan ta sig till biblioteket/bokbussen. 2,9% tyckte inte det och 2,0% tyckte att 

de ibland kunde ta sig pa ett sakert satt dit. Bortfallet var 1 ,2%. 

Roster 
Har ser man att det ibland ar fOrskoJlarama som ser till att det blir sakert, genom att t.ex 

bara ta nagra barn at gangen, aka buss, vara full peronalstyrka mrn. Flera har cykelvagar 

att ga pa och flera aker i egna bilar. 

"Trafiksiikerheten iir god. Reglerad med trottoarer, overgangsstiillen. Resten 

hanger pa var kompetens. " (K) 

"Det iir inte nagot trafikproblem att ta oss till bibl. utan det iir en kostnad

resa med buss, for lcmgt att ga. " (K) 

Men vissa skrev att de bara "ibland" kan ta sig pa ett sakert satt till biblioteket: 

"Med ett par barn gar det bra, men inte med manga barn. Vi far bade aka 
buss och promenera en bit. " (V) 

"Vi har en stor hart trafikerad viig med 3 filer precis diir vi gar over." (V) 

LJ och EBO om trafiksakerhet 

Bade LJ och EBO tyckte att ett bra Hige for ett bibliotek ar dar det ar nara till bussforbin

delser. EBO berattade att nar de bytte lokaler 1993 sa var det ekonomiska skal som styrde 

flyttningen och nagra trafiksakerhetsmassiga bedomningar gjordes inte vid valet av lokal. 

Efter initiativ fran biblioteket fick man markerade overgangsstallen i alla fall. 
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Asikter om bibliotek 
Detta omrAde be lyses genom enkatfragoma 9, 10 och 17 . 

Fraga 9. Hur bedomer ni vardet av att besoka bibliotek/bokbussen med 
barn? Ange pa en skala 1-4, dar 1= mycket vardefullt, 4= utan varde. 

Resultat 
1: 81,6% 

2: 11 ,5% 

3: 4,1% 

4: 1,6% 

Bortfall 1,2% 

De allra fiesta tycker att det ar mycket vardefullt att ga till biblioteket. Vi tittade narmare 

pa de som svarat 3 eller 4 har, dvs 14 st avdelningar. Av dessa var fern smabarnsavdel

ningar (15,6% av det totala antalet smabamsavdelningarna) och sju var blandade avdel

ningar (4,7% av det totala antalet blandade avdelningar). Den sista som hade angett 3 

eller 4 pa vardet, hade inte besvarat fn\ga 2, avdelningstyp. Vi kan alltsa seen viss ten

dens att rena smabarnsavdelningar bedomer det som rnindre vardefullt att ga till biblio

teket, aven om underlaget for en sadan tolkning, ar ratt magert. 

Roster 
A v de som komrnenterat nagqt i Kalmar, ar alia positiva: 

"Alia bam kanske inte gar med sinfamilj, det iirbra att bamenfar se att .· 

bibl.finns." (K) 

I Vaxjo ar de fiesta kommentarema positiva, men har finns ocksa nagra andra. Forst en 

positiv: 

"Backer iir ngt alia mOter hemma/dagis. Vi har bam med olika sociala 

bakgrunder och for vis sa iir det endast genom daghemmet de far kontakt med 

varierande backer. " (V) 

Tva tycker att det nya barnbiblioteket ar triligare an det gamla. Nagra andra uttrycker 

viss tvekan, om vardet med biblioteksbesok. 

"Betyder mer for de storre bamen, de sma springer mest omkring." (V) 

"Beror p/1 gruppens storlek - 1 om liten grupp- sedan "dalande" - 4. " (V) 
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Den avdelning, som vid fraga 2 bedittat att man aldrig gar till bibliotek, markerar 4 har: 

"En bok som bamen tycker om ska de kunna plockafram narhelst de !dinner 

for det. " (V) 

Fraga 10. Hur kanner ni er bemotta pa biblioteket!bokbussen, nar ni bar 
barn med er? Ange pa en skala 1-4, dar 1 = mycket positivt, 4 = negativt! 

Resultat: 
Totalt Kalmar Vaxjo 

1: 68,0% 60,2% 72,4% 

2: 21,7% 27,3% 18,6% 

3: 5,3% 8,0% 3,8% 

4: 1,5% 1,1% 1,9% 

Bortfall: 3,3% 3,4% 3,2% 

Vi kunde inte se nagot samband mellan de avdelningarna som skrev 3 eller 4 och avdel

ningstyp. Vaxjoavdelningarna ar nagot mer nojda med bemotandet an vad Kalmaravdel

ningarna ar. I Kalmar horde "daliga" siffroma ihop med ett visst filialomrade. 

Roster 
De flesta ar mycket positiva. 

"Mycket positivt. Alltid personal man !dinner, som alltid hjiilper till att hitta 

b(jcker at bam som fragar. Visar oss nyheter. Vi trivs i bokbussen. II (K) 

"Bamen far plocka omkring i bockema. Det be hover inte vara tyst. Vi far 

alltid hjalp niir vi har onskemal ochfragar." (K) 

"Det iir inte nag on utatriktad verksamhet som bedrivs precis. Men man blir 

viinligt bemott. " (V) 

De som inte var helt positiva skrev: 

"Kanske skulle personalen pa bibl. rikta sig direkt till bamen ibland - fraga 

vad de vill liisa for bok och sedan plocka fram den dar Alfonsboken, trots att 

dagispers. likviil kan gora det. Ge en positiv bild av bibl. till bamen. " (V) 

"Personalen iir inte sa bamviinlig. (Niir det giiller sma bam). " (K) 

"Vi skulle onska att persona/en var mer behjiilplig niir det galler att hitta en 

viss sorts backer. " (V) 
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LJ och EBO om forskolans besok 

Forskoloma ar valkomna med sma eller stora bam, sma eller stora grupper sa LJ. Bra 

forskolebesok utmarks av att aHa kanner sig valkomna, att de hittar vad de soker och att 

bibliotekspersonalen ar positiv och har tid uppgav LJ. Hon fortsatte med att papeka att 

inom personalgruppen pratar man mycket om vikten av att ge alia god service. 

"Det iir ju det som iir det allra viktigaste for oss, vart ansikte utat ... det hiir 

job bar vi med viildigt mycket for att alla alltid ska fa samma bemotande 

oavsett vem dom moter ... alla lantagare iir lika viktiga. " (intervju, LJ) 

Det ar bra nar det kommer nagra barn at gangen menade EBO for da ar det lugnt och 

inbjudande. Om manga kommer samtidigt blir det trangt och fOr hog ljudniva, men tyvarr 

kommer de fiesta gruppema samtidigt. Hon forstod att det som var en bra tid for en 

grupp var aven bra tid for andra grupper. 

Fraga 17. Vad tycker ni om bibliotekets utbud av bocker? 

Resultat 

Total Kalmar Vaxjo 

Mycket bra 9,8% 12,5% 8,3% 

Bra 58,6% 55,7% 60,3% 

lnvandning 24,6% 23,9% 25,0% . 

Daiigt 2,0% 2,3% 1,9% 

Bortfall .4.9% 5,7% 4,5% 

Denna fdiga var helt oppen. Vi har kategoriserat svaren i efterhand i fyra grupper: 1-
mycket bra, 2 -bra, 3 - bra, men nagot saknas ... , 4 - daligt. 

Majoriteten uttrycker beH'ttenhet over utbudet, i lika stor utstrackning i Kalmar som i 

Vaxjo om man Jagger ihop de tva forsta kategoriema. Det finns en nagot stOrre andel i 
Kalmar, som ar mycket nojd. 

Det ger en felaktig tyngd at resultatet, nar vi nu fokuserar pa det som avdelningama inte 

ar nojda med, men vi tycker att det ar viktig information. Det ar 65 avdelningar (26,6%) 

som inte ar helt nojda- kategori 3 och 4. 

Roster 

Vi har grupperat kommentarerna. Den forsta gruppen ar exempel pa kommentarer, sorn 

vi kategoriserat till gruppen "invandning" . 

20 avdelningar (6 avd. i K, 14 i V) tyckte att det var utplockat bland bockema. 
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"Bra - men tyviirr iir ofta de backer man soker utlanade." (K) 

Boeker fOr vissa aldersgrupper saknas av atta avdelningar (2 avd. i K, 5 i V). 

"For bam upp till 5 ar saknas backer. " (V) 

I Kalmar efterlyser flera ett bredare utbud av bocker och nya bocker (6 K, 2 V). 

"lite dalig variation, inte tillriickligt brett utbud." (K) 

Fern avdelningar i Vaxjo efterlyser fler bocker pa frammande sprak. 

"Det finns for lite spanska bambocker, start utbud av svenska bambocker. " 

(V) 

Tva avdelningar tyckte att bockema ar slitna och tva vill hamer oomma bocker. Exempel 

pa ovriga spridda kommentarer: 

"/ stort sett tiickande. Musiklitteratur saknas till viss del." (K) 

"Bra, men daligt miirkt och svart att hitta. " (K) 

"Hyfsat. Jag saknar bredden av de kristna forlagens bambocker. " (V) 

"BRA, saknar bra, rolig facklitteratur for vu.xna." (V) 

Sex Vaxjoavdelningar och en (1) i Kalmar, skriver "ganska bra" utan att precisera sig 

narmre. 

Fern avdelningar (2 avd. i K, 3 V) ar inte nojda (kategori "dciligt") med utbudet, t.ex. 

" Daligt utbud av bambocker! Swlrt att hitta vad man letar efter. Gamla 

backer!! " (V) 

Bland de som ar nojda med utbudet finns flera som framhaller bibliotekariemas tjanst

villighet att bestiilla bocker. 

"Bra. Onskar vi nagot utover det de har skaffar de alltid hem det om det iir 

mojligt. " (K) 

"Bra, men det beror pa bibliotekarien som stiiller upp och tillgodoser vara 

behov. " (V) 
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LJ och EBO om forskolans asikter om utbudet 
Pa fragan om LJ var nojd med att tva tredjedelar var belatna med utbudet svarade hon: 

"Nej, jag tycker att det skulle vara 100% ... man skulle ju onska det alltsa, 

men sedan vet man ju inte varfor dam inte iir nojda. " (intervju, LJ) 

LJ uppgav att hon nastan aldrig varit med om att nagon lamnat in onskemru om inkop av 

viss bambok. Forskolepersonal kan eventuellt fOresla inkop av viss pedagogisk littera

tur. Biblioteket vet anda vad forskolorna villlana genom bibliotekets statistik, biblioteka

riernas kunnande och kansla menade LJ. Det finns en sarskild fOraldrahylla med bocker 

om barns utveckling och sprak pa bamavdelningen. En del pedagogisk litteratur star 

bland fackbockema pa bamavdelningen och en del finns pa vuxenavdelningen uppgav 

LJ. Hon tyckte att det ar bra att man kan ha lite friare uppstallning av bockema pa 

biblioteket. 

Inte heller EBO var nojd med forskolans bedomning. Hon tyckte att det vore intressant 

att fa veta mer om vad de saknar. EBO sa vidare att biblioteken tyvarr inte far nagra 

inkopsfOrslag av fOrskolepersonlen, fast bibliotekariema har anda bade kunskap och 

kansla fOr detta. Det finns ingen fOrilldrahylla pa bamavdelningen, men EBO berattade att 

man gor mindre utstallningar av vissa bocker. Man koper in en hel del bocker om bam

psykologi etc till barnbiblioteket. EBO menade att det var viktigt eftersom barn- och 

vuxenavdelningarna Jigger i olika hus. Hon trodde att fOrskolepersonalen kanske inte 

kande till att denna typ av bocker finns pa bambibliotekets fackavdelning och personalen 

diskuterar ibland att de borde marknadsfora fackbockerna battre. 

Bade LJ och EBO uppgav att biblioteken koper in nastan alla titlar ur bamboksutgiv

ningen, men man kan inte kopa in lika manga exemplar av varje titel som for tio ar sedan. 

De hade bada den uppfattningen att det ges ut manga bilderbocker. 
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Boeker 
Boklan, bokkop och fOrvaring av becker belyses genom enkatfragoma 12, 13, 14, 15. 

Fraga 16 handlade om boktips. Innan dessa fdigor stod fOljande i enkaten: 

Med bambocker menar vi sktinlitteratur for bam, ex. sagor, bilderbocker, kapitelbocker. 

Med fakta/temabocker menar vi facklitteratur fOr barn ochleller vuxna, ex. backer om 

djur. Med pedagogiska/ psykologiska backer menar vi facklitteratur for vuxna. 

Fraga 12. Hur ofta lanar ni de olika typerna av bock~r? Markera med X 
for varje typ! 

Resultat 

Bambocker Faktabocker Ped./psyk. backer Andra backer 
All tid 95,5% 12,7% 0,4% 1,2% 

Ofta 2,0% 39,8% 1,6% 3,7% 
Ibland 1,2 o/o 39,8% 29,1 % 29,5% 

Sallan 0,4% 4, 1 o/o 41,0% 25,4% 
Aldrig 0,0% 0,0% 20,5% 16,8% 

Bortfall. 0,8% 3,7% 7,4% 23,4% 

Vi kan se att barnbticker Janas sa gott sam all tid, faktabticker nagot mer sl:Hlan, pedago
gisk/psykologisk litteratur annu mer s~man och andra backer mest sallan. Nar det galler 

siffroma for barnbocker och faktabocker, sa kunde vi inte se nagon sttirre skillnad mellan 
Vaxjo och Kalmar. 

Nar det galler pedagogiska/psykologiska bocker sa kan man for det forsta konstatera att 

biblioteket inte svarar for nagon star del av ftirskolomas forstirjning av siidan Jitteratur. I 

Kalmar uppger fler att de lanar pedagogisk/psykologisk litteratur alltid, ofta eller ibland 

(kumulerat 40,9% ). Motsvarande siffra fOr Vaxjo ar 25,6%. En annan skillnad ar att man 

liinar mer "andra backer" i Kalmar jamftirt med Vaxjo. I Kalmar ar det t.ex. bara 6,8% 

sam uppger att man aldrig lanar "andra bocker" medan motsvarande siffra fOr Vaxjo ar 
22,4%. Siffroma sager inget om forskolomas behov av backer av detta slag. Pa fOre

gaende sida framkom att de pedagogiska/psykologiskabockema ar mer tydligt 
exponerade i Kalmar. 

LJ och EBO om utlaningen 
De fOrsta fern mfmadema 1996 har forskoloma lanat ca 9% av de barnbocker, sam lanats 

ut pa huvudbiblioteket uppgav LJ. Utliiningen har tikat i Kalmar liksom pa andra orter 

(s., 53 f.). LJ var lite kritisk mot all jamforande statistik och menade att man inte alltid 
mater pa samma satt. 
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Utlaningen har ocksa okat i Vaxjo bedittade EBO. Forskolorna, dagbarnvardarna och · 

fritidshemmen stod for ca 18% av barnboksutlaningen forra aret. 

Fraga 13. Ange antalet bocker som ni i februari bar till&ang till pa den 
egna avdelningen samt vern de tillhor! Rakna med bocker som ni ev. delar 
med annan avdelning. 

avdelningens/avdelningarnas 
barnbocker 
faktaltemabocker 
ped./ psyk. bocker 
andra bocker 

bibliotek~ts/bokbussens 

Denna fraga bestod egentligen (liksom foregaende fraga) av flera fnigor. Bortfall.et var 

stort. Flera uppgav att de inte hade tid att rakna antalet bocker. Vi har valt att endast titta 

pa de siffror, som hanfor sig till barnbocker eftersom bortfallet var minst dar. 

57,9% av de Kalmaravdelningar som besvarade enkaten, dvs. 51 avdelningar, raknade 

bade sina egna och bibliotekets bocker. Biblioteksbockerna utger dar 33% av ferskolans 

bokbestand. Aven i Vaxje ar en av tre becker pa fOrskolan en biblioteksbok. Det var 

69,2% som svarade i Vaxjo, dvs. 108 avdelningar. 

I genomsnitt har avdelningarna i Kalmar 50 egna och 25 Janade bocker. I Vaxje ar 
motsvarande siffror 56 respektive 28. I Vaxje finns det 8 avdelningar som bara uppgav 

att de har manga egna becker, men nagon av dessa papekar att daghemmet ar gammalt 

liksom bockerna. Fraga 13 ar manuellt bearbetad eftersom vi inte visste fran berjan hur vi 

skulle hantera fragan p.g.a. det stora bortfallet. 

LJ och EBO om forskolans egna bocker och lanade bocker 
Biblioteken spelar en alit sterre roll i forskolornas bokforseijning sa LJ och tyckte att det 

var rirnligt. Hon visste att ferskolan inte kepte in manga egna bocker. Hon tyckte att fOr

skolan bor ha ett eget bestand av nagra faktabocker, men de kan lana de fiesta bilder

beckerna. Forskolorna betalar inte nagot centralt for alia dessa boklan och det tyckte LJ 

var i sin ordning. 

A ven EBO tycker att det ar rimligt att biblioteken star for huvudfersoijningen av 

bockerna i fOrskolan. De behever sjalva ha lite handbOcker och "alsklingsbocker" pa 

fOrskoloma sa EBO. Hon uppgav vidare att slitaget av bockerna pa ferskolan ar st6rre nu 

an tidigare, kanske beroende pa lagre personaWithet inom barnomsorgen. 

Fraga 14. Hur manga bocker kopte ni 1995? Ange ungeHirligt antal! 
A ven denna fniga bestod av flera fragor och bortfallet var stort. Det var mycket fa, om 
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ens nagon, som svarade pa alia atta delfragoma. Vi belyser denna fraga endast med nagra 

"roster". Flera papekar att de inte kopt migni bocker for pengarna inte dicker. (Forbruk

ningskontot ska racka till alit utom hyror och loner- var anm.) 

Roster 
"Budgeten iir begriinsad. Skulle behava laga ach byta ut en hel del backer. 

( Tiden riicker ej till). " (V). 

"Kantatfar farbrukn.mat. iir inte start. Ska riicka till mycket. Men vi lanar 

mycket backer i stiillet ach jag anviinder alltid mina privata backer vid tillfiille 

sam passar ex. vintersagar, julsagar asv. " (K) 

"Fakta/temabacker lanar vi pa bibliateket. Vi handlar mer ofta ped.backer." 

(K) 

"Bibliateket har bra service + persanalen har egna backer." (K) 

"Bambacker kOps siillan, vi liinar regelbundet pa bibliateket." (V) 

"Far backer av foriildrar.Kommer inte ihag om vi har kopt nagra 95." (V) 

"Vet ej ant. Daghemmet har ett gemensamt "bibliatek" medfakta, ped och div 

andra backer, nya backer kaps kontinuerligt. " (K) 

Fraga 15. Hur forvaras barnbockerna? 

Resultat 

Alia barn kan ta fram alia barnbticker: 

AHa bam kan ta fram en del barnbocker: 

En del barn kan ta tram alia bambocker: 

En del barn kan ta fram vissa barnbocker: 

lnga barn kan ta fram bambocker: 

Bortfall: 

Total 

41,4% 

34,4% 
5,7% 

5,3% 

2,9% 

10,2% 

I Kalmar har migot fler angett att "alia bam kan ta fram alia bocker": 51,1 %, mot Vaxjos 

35,9%. Slar man ihop det bacta oversta altemativen blir dock summan ungefar densamma 

fOr Kalmar som fOr Vaxjo (kumulerat 77,3% K, 75,0% V). 

Roster 
De som kommenterat berattar oftast om varfor man inte har alia bocker tillgangliga for 

alia, t.ex att de minsta barnen fOrstOr bOckerna eller att faktabticker och sagosarnlingar 
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star undansUillda. 

"Har provat att ha tillgtmg till alia backer for alia bam. Det blev mest slit och 

slang med backer.'' (K) 

"Vi har inte alia framme samtidigt utan vi byter efterhand. " (V) 

Andra bel\ :nar i sina kommentarer att alia bocker finns tillgangliga: 

"Viktigt att backer alltid finns till hands for alia bam. " (K) 

"Mycket viktigt att bam en kan siitta sig och liisa niir de vill. " (V) 

LJ och EBO om forskolornas forvaring av bocker 
Ute pa forskoloma ska man inte skilja pa de egna bockema och bibliotekets bocker 

frarnholl LJ. 

"Vissa backer paforskolan kanske viinder sig mer till personal da, och dom 

kan manju hafor sig, annars tycker jag att man ska ha alla backer 

tillgiingligafor alia bam." (intervju, LJ) 

Bockerna slits inte mer ute pa fOrskolorna an hemma hos barnfamiljerna och slitna bocker 

ar lasta bocker vilket LJ tyckte var bra. 

EBO tyckte inte heller att fOrskolorna ska skilja pa fOrskolans och biliotekens bocker:. 

Hon tyckte att det ar trist att se trasiga bocker ligga utspridda pa golvet men aven att se att 

all a bocker uppstallda i en hog hylla. Hon tyckte att de allra fiesta bockerna ska vara 

tillgangliga for de allra fiesta. 

Fraga 16. Hur far ni tips om litteratur, som ni lanar och/eller koper? 
Ange de tva vanligaste satten for varje typ av bocker ( barnbocker, 
fakta!temabocker, ped./psyk. bocker och andra bocker )! 

Fraga 16 var en alltfor oppen fraga. Vi hade inte bett forskolorna att vardera sina tips

kallor. Vi vet inte varfor en del bara angett en tipskalla. Vi tyckte att det var svart att 

utlasa nagot ur denna fraga, darfor larnnar vi harmed fraga 16. 
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Befintligt och onskat samarbete 
Samarbetsomdtdet belyses genom enkatfd'tgorna 18, 19, 20, 21 och 31. 

18. Hur manga ganger under den gangna 2-arsperioden har nagon 

bibliotekarie presenterat barnlitteratur, " bokprat"? Ange antal ganger! 

Resultat 
Antal Total Kalmar Vaxjo 

Vid personalmote 17 7,0% 3,4% 9,0% 

Vid fOraldrarmote 32 13,1% 9,1% 15,4% 

Ej haft bokprat 151 61,9% 69,3% 57,7% 

Vetej 34 13,9% 14,8% 13,5% 

Bortfall 10 4 ,1% 3,4% 4 ,5% 

Har redovisas hur manga som haft bokprat nagon gang. Det har forekommit bokprat pa 

49 av avdelningarna. Det ar fler avdelningar, som har redovisat att de haft bokprat vid 

foraldrarmoten an vid personalmoten. Det var en nagot stone andel i Vaxjo som haft 

bokprat. 

De 49 "bokpratsavdelningama" har tillsammans redovisat att de haft 61 bokprat. For 39 

av "bokpratsavdelningarna" handlar det om ett ( 1) bokprat den gangna tva-arspersioden, 

ovriga tio har haft nagra fler. 

19. Om ni haft bokprat under den gangna 2-arsperioden, vern tog 
initiativet? Markera med X ( ev. flera )! 

Resultat 

Ni pa avdelningen/fOrskolan 

Biblioteket 

Foraldrama 

Annan (ange vem,vilka!) 

Vetej 

Total (antal) 

37 

18 

2 

0 
3 

Flera kan ha samverkat till att initiera bokpraten. Vid 37 tillHillen har forskolanlavdel

ningen varit med att ta initiativet. Vid 18 tilWillen har biblioteken varit med och tagit 

initiativ till bokprat och fOraldrar har varit med vid tva tillfallen. 

LJ och EBO om bokprat 
Bokprat till frarnforallt fOraldrar ar viirdefullt men kanske lite lyxigt for att man pratar till 
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sa fa at gangen, tyckte LJ. Det ar inte relevant att bokprata till yngre barn tyckte hon men 

daremot till skolbarn i syfte att vacka deras laslust. Det brukar bli 3 - 5 bokprat/termin 

ocb forskolorna betalar inget fOr bokpraten. Personalen kompenseras med tid. 

EBO tyckte att det ar vardefullt ocb roligt med bokprat, man varvar alltid nagon ocb far 

alltid ett start gensvar. Bokprat ar dock inte nagot som uppmuntras av arbetsgivaren, man 

far numer gora det pa ordinarie arbetstid och inte som forr, da man gjorde det pa frilans

basis pa fritiden och fick betalt. Hm1 tyckte att det ar svart att orka och binna med det nu 

och biblioteket gar inte ut med erbjudande om bokprat, men staller oftast upp om nagon 

ringer. Forskolorna far betala 400 kr fOr ett bokprat. 

20. Har biblioteket under 1995 vid migot tillfalle inbjudit forskolan 

(barnen) till biblioteket? Markera med ett X ( ev. flera )! 

Resultat 

Total Kalmar Vaxjo 

Fatt inbjudan 52,0% 54,5% 50,6% 
Ej fatt inbjudan 43,4% 40,9% 44,9% 

Bortfall 4,5% 4,5% 4,5% 

Forst redovisar vi denna tabell dar det framgar bur manga som fatt nagon slags inbjudan. 

A v de som inbjudits till biblioteket, bar det gallt fOljande verksamheter: 

Total Kalmar Vaxjo 

Bok- och bib- 53,2% 59,0% 50,4% 

lioteksaktiviteter 

Sagostund 9,1% 11,5% 8,0% 

Teater/musik 26,3% 21,3% 29,2% 

Annat 11,4% 8,2% 12,4% 

100,0% 100,0% 100,0% 

I runda tal hillften av avdelningarna uppger att de blivit inbjudna till biblioteken - en nagot 

storre andel i Kalmar. 

De finns avdelningar som bar blivit inbjudna till flera aktiviteter. A vdelningarna bar ffttt 

inbjudningar till 175 aktiviteter. Vi bar kategoriserat inbjudningarna efter deras inneball. 

Bokprat, visning, boklek, utdelning av lanekort fOr vi till en grupp som vi kallar bok

ocb biblioteksaktiviteter ocb drygt halften av inbjudningarna bar handlat om detta. 

I Vaxjo ar det vanligare an i Kalmar med inbjudningar till teater/musik. Knappt 10% av 
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inbjudningarna handlar om sagostunder. Gruppen "annat" innehaller ett flertal film/ 

diabildsvisningar. 

Bok- och biblioteksaktiviteter delar upp sig enligt foljande: 

Kalmar Vaxjo 

Bokprat 13,1% 23,0% 

Visning 26,2% 24,7% 

Boklek 16,4% 2,7% 

Uinekortsutdelning 3,3% 0 

59,0% 50,4% 

I Kalmar ar det vanligare med boklek an vad det ar i Vaxjo och i Vaxjo ar det vanligare 

med bokprat pa biblioteket. 

LJ och EBO om inbjudningar 
I Kalmar inbjuds forskolans sex-aringar till bokJek. Nagra bibliotekarier har inspirerats 

av metoden bokJek (s. 28) och de har utarbetat egna varianter. Bokleken innefattar ett 

besok pa 1,5 tim pa biblioteket. Barnen far egna lanekort. Nar barnen darefter lamnar till

baka sina lanebocker, sa far de en kasse for kornmande lanebocker. Forskolepersonal in

bjuds till en traff/termin om bocker och i samband med detta visas en bokutstallning. Det 

ar inte sa manga som kommit och LJ trodde att det kan bero pa bristande informations

och personalresurser inom barnomsorgen. Det ar ocksa bibliotekets barnavdelning som 

ansvarar fOr teater- och musikprogram till kornmunens barn men da vander man sig .. 

framst till barn som inte ar inom barnomsorgen. 

Biblioteket i Vaxjo inbjuder fOrskolepersonal till boktraffar i studiecirkelform men man 

far betala 150:-/deltagare. I samband med den arliga utstallningen "Arets basta becker for 

forskolan", gors en kommenterad boklista som delas ut till besokarna. Forskolan bjuds 

in till denna utstallning. Teater- och musikverksarnheten for barn i Vaxjo planeras av en 

barnkultursekreterare, alltsa inte av biblioteket. 

21. Finns det nagon gemensam plan eller overenskommelse mellan 
fOrskolan och biblioteket om samarbete? Markera med X och beratta! 

Resultat 

Plan finns 

Plan finns inte 

Bortfall 

Total 

14,3% (35) 

79,5% (194) 

6,1% (15) 

Kalmar 

23,9% (21) 

72,7% 

3,4% 

Siffroma inom parentes anger antalet avdelningar. 
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Vi vet inte om det ar bibliotek eller fOrskola som bar sett till att det finns en planloverens

kommelse om samarbete mellan fOrskola och bibliotek. Det ar 35 avdelningar som sager 

att de har en planloverenskommelse med biblioteket om samarbete och 21 av dessa finns i 

Kalmar. Det ar forh~Hlandevis vanligare med en plan i Kalmar an i Vaxjo. Bortfallet ar 

nagot stOrre i Vaxja. Dessa ar de enda slutsater vi kan dra. Vi vill beskriva dessa fatal 

avdelningar med samarbetsplan och bar darfor tittat mer i enkatema. 

Korstabell mellan avdelningar med plan och asikte.~ om utbud 
Om vi korsar de 35, som bar nagon plan (kallar dem nedan fOr planavdelningar) mot 

asikter om bibliotekets utbud (fraga 17) kan vise: 

28 av de 35 "planavdelningama" (= 80 %)tycker att bibliotekens utbud av backer ar 

"mycket bra" eller "bra". En m1got rnindre andel av totalpopulationen, 68,4%, tyckte att 

bibliotekets utbud av backer var "mycket bra" eller "bra". 

Sex av de 35 "planavdelningama" (= 17,1 %) hade "invandningar" mot utbudet eller 

tyckte att det var "daligt". Det var fler i totalpopulationen, ( 26,6% ) som var negativa. 1 

av "planavdelningama" hade inte besvarat fraga 17. 

Roster 
Det vanligaste samarbetet - fjorton kommentarer - handlar om tider. Det nast vanligaste 

samarbetet handlar om boklek- totalt tolv kommentarer. 

"Vi kan ring a och be att fa komma da det normalt iir stiingt. " (K) 

"Enform./vecka bara tillforskolan." (K) 

"Det finns tid reserverad 1 tim/vecka for biblioteksbesok for oss med 

bibliotekarie. " (V) 

"Bokskolan. 6aringarna inbjuds till sagostund, inf om bib!. och att lana 

backer, ansvar for biicker, fa eget lanekort pa forskoletid. De lanade 

bockerna liimnas tillbaks av barn tills. medforiilder. Vid aterliimnandetfar 

jam. en present. En bokkasse. " (K) 

"Varje mandag ca 1 tim iir avsatt til/6-aringarnas boklaning, eftersom vi iir 

"trehus" blir det var tredje vecka. Hostterminensforsta boklaning tar 

personal hand om oss extra och har "boklek." (V) 

Fern avdelningar redovisar mycket allmanna samarbeten. 

"Att vi lanar backer diir och besoker sagostunden." (K) 
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"Vi kan diskutera om tide rna inte passar oss. Vi far hjiilp niir vi be hover vis sa 

backer for tex ett tema. " (V) 

Tre avdelningar har till uppgift att recensera nya becker at biblioteket. En bibliotekarie 

besoker regelbundet tva avdelningar. 

"Vi iir utvalda att liisa nya backer och recensera dem. " (V) 

"Bibliotekarien hiimtar och liimnar backer. " (V) 

Allt kan vi inte kategorisera. Har kommer nagra spridda exempel till: 

"Handlingsplan iir gjordfor de olika dldersgruppema." (K) 

"Vid intressanta nya backer kontaktar bibliotekarien oss." (V) 

"Vi visar w1rt arbete i bibliotekets fonster o vilka backer i samband med 

detta, som vi anviint. " (V) 

Och vi har bade i Kalmar och Vaxjo fatt bekraftelser pa ett gott samarbete utan plan. 

"Vi samarbetar utmiirkt utan nagon speciell plan. " (K) 

"ej gemensam plan, men samarbetar o har bra kontakt med biblioteket anda. " 
(V) 
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31. Hur viii ni att samarbetet forskola • bibliotek ska se ut? Vad viii ni att 
biblioteket ska gora, erbjuda? 

Resultat 
Antal Total Kalmar Vaxjo 

Information om backer 133 70,7% 69,6% 71,4% 

Annat 53 28,2% 24,6% 30,2% 

lnbju1an fn\n biblioteket 35 18,6% 30,4% 11 ,8% 

Besok av biblioteket 29 15,4 % 13;0% 16,8% 

Inbjudan till sagostund 28 14,9% 14,5% 15,1 % 

Inbjudan till teater 27 14,4% 15,9% 13,4% 

Synpunkter oppettider 17 9 ,0% 11,6% 7,6% 

Fler bockerlhjalp med 

temabocker 15 8,0% 8,7% 7,6% 

Vanligare bemotande 9 4 ,8% 10,1% 1,7 % 

Boeker pa andra spn\k 3 1,6% 1,4% 1,7% 

Bortfall 56 23% 21,5% 23,8% 

Svaren pa denna oppna fraga kategoriserade vi efterat. Manga har skrivit flera onskemru/ 

synpunkter. Bortfallet var relativt stort pa denna fraga, 23%. En av anledningarna till att 

det ar stort ar att de som skrev att de var nojda och inte skrev nagra synpunkter/forslag 

ingar i bortfallet. Vi fragade efter hur man skulle vilja ha samarbetet, vad man ville att 

biblioteket skul1e gora, erbjuda och de som saledes en bart skrev att de inte saknade 

nagot, eller var a1lmant nojda, hamnade i kategorin bortfall tillsamrnans rned de "rena" 

bortfallen, alltsa de som inte skrev nagot ails. 

Vi tittade lite narmare pa det som dolde sig bakom "annat" eftersom det var sa pass stor 

andel, (28,2% totalt). I efterhand kunde vise att vi kanske skulle haft andra kategorier i 

databearbetningen. "Boeker pa andra sprak" var det t.ex bara tre totalt som onskade 

medan en "annan"-kategori dar man onskar fOrfattarbesok utgjordes av sju avdelningar. 

Aven om det inte doljer sig manga avdelningar bakom en del av "annat"-forslagen 

nedan, sa tycker vi att det ar av intresse att redovisa dem. 

Vid tva tillfallen skiljer sig Kalmar och Vaxjo markant: "Inbjudan fran bibliotek" och 

"Vanligare bernotande". 

Roster 
A vstandet poangteras av fern avdelningar. 

"Tyvtirr har vart kvartersbibliotek lagts ner!! Att forskolan har ntira till 

biblioteket tir ntistan enforutstittningfor ett bra och regelbundet samarbete. 
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(Dyrt och tidskriivande med bussresor o llinga promenader till o fran 

biblioteket.)" (K) 

"Att det ska finnas bambibliotek pa niira Mil.'' (V) 

Battre service. Har skriver en del om langre lanetider (6 st), andra om bemotandet fn1n 

bibliotekspersonalen (2 st). 

"Mer initiativ fran bibliotekspersonalen." (K) 

Fyra avdelningar har specifika onskemal om media. 

"Mojlighet att lyssna till sagor i horlurar pa biblioteket." (K) 

"Bibl. bor kopa nya bildband + pedagogiska videofilmer ex Fern myror!" 

(V) 

Forskolans egna tid ar otillracklig anser tva avdelningar 

"Vi skulle onska att vi hade mer tid och mojlighet att ga till biblioteket." (V) 

Forfattarbesok onskar sju avdelningar och en (1) onskar foreHisning. 

"Gtima ordna andra kulturerbjudanden, ... foreliisningar." (K) 

"Bokafton dar nagonfoifattare bjuds in." (V) 

Tre avdelningar har synpunkter pa marknadsfOring av bibliotek och bocker. 

"Det iir viktigt att boken gars attraktiv for bam som motpol mot video och 

TV. Boken kan du ta med i stingen. " (K) 

"Biblioteken behover lara sig att siilja sig o tala om hur bra de iir. Bibl. iir 

viktiga. De borde synas och horas mer." (V) 

Fern avdelningar skriver om litteraturpedagogik. 

"Persona/en vill ha information om ... bamets sprakutveckling o nyfikenhet 

for backer mm. " (K) 

"Inspiration att ltisa nya backer. Tips om attfomya liisandet och bertittandet." 

(V) 
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Samarbete och utbyte av erfarenheter efterlyser sex avdelningar . 

"Fint ocksa om vara tips och ideer och onskemal om inkop anammas. 

Omsesidig forstaelse och att gora det basta av resurser som gemensamt mal." 

(K) 

"Ute pa daghemmenfinns ocksa mycket kunskap om hur olika backer 

uppskattas, det vore intressant att fa formedla tillbaka" (V) 

For ovrigt var det bara spridda kommentarer. 

LJ om samarbete 
Det finns inga overenskommelser om samarbete mellan bibliotek och fOrskolor och inte 

heller mellan namndema uppgav LJ. Hon trodde att det vore bra om det fanns ett struk

turerat samarbete for hela kommunen. Decentralisering innebar en risk fOr att det blir 

alltfor olika i olika kommundelar menade LJ. 

"Vi har inga skriftliga eller muntliga eller nagonting faktiskt. Men diiremot sa 

vet ju forskoloma ... att de kan ring a om tider ... och saar det det harmed 

bokskolan." (intervju, LJ) 

Ansvaret fOr att overenskommelser traffas ligger pa biblioteket ansag LJ. 

"Detar ju en service som vi erbjuder kan man saga ocksa da va ... jag tycker 

att det ar vansinnigt viktigt. " (ibid.) 

Forr hade biblioteket studiedagar for fOrskoloma, men det harman inte klarat av pa 

senare tid berattade LJ. Uinsbiblioteket har ordnat nagra gemensamma dagar bl.a.kring 

sagor, mer med intriktning mot bockema an mot pedagogiken. Bibliotekariema skulle 

sakert kunna gora mycket mer vad galler arbetet med litteratur och fOrskolebam ansag LJ. 

"Vi skulle kunna gora mycket mer an vad vi gar dar. Om man har na "n lite 

mer upplagd kurs eller utbildning eller information .... Man skulle kunna 

vanda sig mer till formedlama, till de vuxna." (ibid.) 

Biblioteket har nya projekt pa gang. Man har nyligen inlett ett samarbete med barnhalso

varden, arbetet gentemot fritidsgardarna ska fOrstiirkas och Kalmarunionen ska uppmiirk

sammas nasta ar berattade LJ. Om samarbetet med fOrskolorna sa LJ: 

"Forskolan och bamomsorgen ar ju deforsta gruppema som man borjade 

samarbeta med kan manju siigajran bibliotekens sida i hela landet i start 

sett .. . Vi har lite liimnat dom nu, va. Dom klarar sig sa bra sjalva tycker man 

85 



da. Dom job bar med backer, anviinder backer, men det kommer ju he/a tiden 

nya. Se 'n har jag ocksa en kiinsla av att de arbetar mer med det nu i utbild

ningen iin vad de gjorde forut sa att det iir mer litteratur ... domforstar mer 

nyttan av det och vad de kanfa ut av biblioteket." (ibid.) 

Boklek och medverkan vid fodildramoten ar delar av bibliotekets uppsokande verksam

het gentemot forskolan. Man har nyligen pabOrjat ett samarbete med barnhalsovarden. 

Manga har onskat mer information om backer. LJ trodde att manga namnde detta dels for 

att de har behov av information, men ocksa for att det var det forsta de kom att tanka pa 

efter att ha gatt igenom enkaten. Hon trodde vidare att manga i Kalmar viii ha en inbjudan 

till biblioteket eftersom alla fOrskolorna Um detta forr om aren. Som tidigare namnts ar 

det bibliotekets barnavdelning som har ansvar for teater- och musikprogram till alla 

kommunens barn. Det ar i forsta hand barn, som inte gar i forskolan, som bjuds in. 

Vid flera tillfallen har biblioteken anpassat sina oppettider efter forskolans onskemru, 

men det har iinda inte resulterat i fler besok, berattade LJ. Numer oppnar stadsbiblioteket 

kl . 09.00 och det ar en bra tid. Ingen vill komma tidigare. Forut oppnade man fOrst kl. 

10.00 och daring de rnanga forskolor och ville komma tidigare vilket de fick. 

Forr gjorde biblioteken i ordning boklactor till forskoloma, men verksamheten upphorde 

nar biblioteken ville ha betalt. Det ar biittre att fOrskolorna kommer till biblioteken tyckte 

LJ. Hon uppgav vidare att efterfragan av backer pa frammande sprak inte ar sa stor. 

Det har med utbyte tog LJ fasta pa och rnenade att dialogen saknas mellan fOrskolan och 

biblioteket. 

"Detfinns mycket man skulle kunna gora om man sager sa. Man skulle 

kunna utveckla det mer. Det skulle kanske vara bra om man hade nagot mer 

planerat ... om man triiffades nag on gang per ar for att det ska fungera biittre 

niir de kommer." (ibid.) 

Det var trist att lasa att alia inte var nojda med det bemotande, sorn de fick pa biblioteket, 

sa LJ. Man pratar mycket om service in om personal en och manga lfmtagare uttrycker sin 

stora tacksarnhet och tycker att personalen iir hjalpsarn avslutade LJ. 

EBO om samarbete 
Nagra fOrskoleavdelningar recenserar bocker at biblioteket i Vaxjo. EBO kande inte till 

nagra andra overenskommelser om samarbete mellan bibliotek och fOrskolor, och inte 

heller hogre upp i beslutshierarkierna. Hon trodde att det kunde vara bra med ett 

strukturerat samarbete. 
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"Ja, detvar en svar fraga somjagfunderat liinge pa, men, jag vet inte, det · 

kan alltid vara bra att fa struktur pa saker och ting men samtidigt sa, a andra 

sidan, sa kan man las a fast arbetsformer. Nu har vi kunnat prova lite olika 

saker och kanske forkastat en del, det dar passade inte oss, och provat nagot 

annat istiillet. Men, men det kunde vara bra att man hade nagon sorts 

malsiittning att jobba for, till exempel da, att under ett ar ska vi bjuda in 

alla sex-arsgrupper hit eller nanting i den stilen, att man hade den typen av 

samarbete, jag vet inte. " (intervju, EBO) 

Det ar biblioteket som tidigare har tagit initiativ till samarbete, men nu dicker inte tiden till 

uppgav EBO. Biblioteket har manga besokare och uth1ningen har okat, men trots detta 

ansag EBO att samarbetet skulle behova fOrnyas. 

"Men visst, jag kiinner ju ocksa att det iir lite nedgang da i samarbetet med 

forskolan ... man skulle behovafomya det hiir samarbetet litegrann. Jag tror 

kanske att det borjar bli dags. " (ibid.) 

Det var Hinge sedan fOrskolan och biblioteket hade gemensamma studiedagar. EBO skulle 

vilja ha ett samarbete med Hirarhogskolan om barns sprak och litteratur. De har haft en del 

kontakter men det har annu inte resulterat i nagot. EBO sa att det ar mojligt att biblioteket 

kan ta initiativ till gemensarnma utbildningar. 

Barnomsorgen omorganiserades for m1gra ar sedan. Forskolorna fick nya chefer och 

rollema och kontaktytoma blev oklara menade EBO, och det ledde till rninskad kontakt. 

Barnbibliotekets flyttning till rnindre lokaler med farre anstallda paverkade ocksa samar

beret negativt, men det har blivit battre. Tidigare hade EBO en tjanst med ansvar for 

forskoloma som bl.a. innebar att hon var med pa vissa forestandartraffar. Det var valdigt 

bra tyckte EBO, men nagon sadan tjanst finns inte mer, fast biblioteket ska fa fern 

bibliotekarietimmar till i host. 

"Jag spanar litegrann om vad man kan anviinda dem till men till exempel 

kanske att aka samarbetet med forslwlan pa ett eller annat siitt. Men det finns 

mycket som pockar linda, det iir barn och data ... det Jigger viildigt mycket i 

tiden." (ibid.) 

Forr bjod biblioteket i samarbete med bokhandel och forlag in till barnboksaftnar och det 

var populart frarnholl EBO. Mindre pengar hos alia inblandade medforde tyvarr att 

barnboksaftnarna upphorde. Att manga inom fOrskolan vill ha information om bocker 

fOrstod EBO. 

"Det iir intressant att just information om backer, och det iir ju nanting jag 

for star att de inte har tid att skaffa sig sjiilva, och jag menar det iir ju dar vi 
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har vdra fackkunskaper. Det iir sjiilvklart att det iir vi som ska std for det." 
(ibid.) 

Biblioteket har sagostunder, men det ar ingen pA. barnbiblioteket som nappat pA. detta med 
bok-skola. Man samarbetar med barnhalsovArden kring en gA.vobok och fOraldratriiffar. 
Om boklA.dor sa EBO: 

"Det iir sddant diir som vi har pratat lite om att det kanske iir niJdviindigt att 
injora det igen. Jag, eller vi har under mdnga dr sdgt att det iir en pedflgogisk 

grej i sig att vi vill ha barnen till biblioteket, att de ska komma till oss i stiillet 
for att vi bara skickar ut en ldda till dem for det, det forekom i V iixjo ocksd 

for mdnga dr sedan. Men, men om alternativet iir nu dd att barnen inte fdr 
ntlgra biicker ails for att de inte har tid att komma till biblioteket dd kanske det 
iindd iir biittre att defdr dem. Sd det iir ntlnting vifaktiskt diskuterar." (ibid.) 

EBO uppgav att hon vill ha videofilmer till utlA.ning pA. barnbiblioteket. Hon kan tanka sig 
att med internposten skicka ut den kommenterade boklistan frA.n utstallningen om forsko
lans bOcker till fOrskolorna eller kanske skriva ett "nyhetsblad" till stamkunderna. Det 
finns mojlighet att i biblioteket stiilla ut olika saker som barn har gjort, men mA.nga vet 
inte detta. Barnbiblioteket i Vaxjo bar bOcker pA. 25 olika sprA.k samt ens taka titlar pA 
ytterligare 10 sprA.k, men det kan andA ibland vara svArt att tillbandahAlla bOcker pA. 
frarnmande spn'ik. Utbudet av barnbOcker kan vara mycket begransat pA. vissa sprnk och 
det kan vara svArt att ba bOcker precis nar ar en ny sprA.kgrupp bar kommit, uppgav EBO. 

Forskolans arbete med litteratur och sprak 
Den planerade Hisningens omfattning och tidpunkt, spontan lasning, lasestundens 

avslutande, bearbetning, sprA.klekarnas omfattning - belyses genom enkiitfrA.gorna 22, 
23, 24, 25, 26 ocb 28. 

22. Hur ofta Hiser ni planerat for barnen i grupp. Markera med X! 

Resultat 
Total Kalmar Vaxjo 

Flera ggr/dag 21,7% 19,3% 23,1% 
En gAng/dag 66,0% 76,1% 60,3% 
Fler an 1 g/vecka 4,5% 3,4% 5,1% 
En gAng/vecka 1,6% 1,1% 1,9% 
Mersiillan 2,0% 0 3,2% 
Aldrig 2,9% 0 4,5% 
Bortfall 1,2% 0 1,9% 
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Det stora flertalet uppger att de Hiser planerat atminstone en gang/dag (T 87,7% ). I 

Kalmar Hiser man planerat i annu hogre utstrackning (K 95,4%) och i Vaxjo alltsa nagot 

mindre (83,4% ). Var femte avdelning (21,7%) Hiser planerat for barnen i grupp flera 

ganger/dag. Har ar andelen Vaxjoavdelningar nagot storre. 

De tolv avdelningar som laser planerat for barnen i grupp mer silllan an en gang/vecka 

eller aldrig ar Vaxjo-avdelningar (V 7,7%). 

Roster 
En kommentar fran en avdelning som Hiser minst en gang/dag: 

"Vi delar upp barnen efter aider och laser sedan for de stora en kapitelbok 

och for de snu'i liittare barnb6cker." (K) 

A v de, som laser mer sallan eller aldrig ar det atta som ar smabamsavdelningar. En del 

har kommenterat detta. En har kommenterat att man har invandrarbam. 

"Vara barn iir for sma for att lyssna pa backer i grupp. Vi har manga 

invandrarbam som ej forstar spraket. Vi laser for 1-2 bam i taget." ( V ) 

23. Nar pa dagen sker den planerade lasningen for barnen i grupp? Skriv 
ex. samling, vilan eller klockslag! 

Resultat 
Total Kalmar Vaxjo 

Samling 15,6% 12,5% 17,3% 
Vilan 55,3% 61,4% 51,9% 

Innan annan aktivitet 3,3% 4,5% 2,6% 
Flera ganger/dag 18,9% 17,0% 19,9% 

Annat 3,3% 4,5% 2,6% 
Bortfall 3,7% 5,8% 

Det var relativt latt att kategorisera denna oppna fraga i efterhand, eftersom de fiesta 

skrivit t.ex. "vilan", "samlingen" o.s.v. Drygt halften av avdelningama laser vid "vilan". 

I hela populationen arden nast vanligaste tiden fOr Hi.sning "flera ganger/dag". Andelen, 

som laser vid sarnlingen ar m1got mindre. I Kalmar laser man lite oftare vid "vilan" och i 

Vaxjolite oftare vid "samlingen". De avdelningar, som inte talat om nar de laser ar 
Vaxjoavdelningar. 

Korstabell mellan nar man laser och sex·arsgrupper 
Vi har korsat denna fraga med avdelningstyp (fraga 2) Sex-arsavdelningarna skiljer sig 

fran de andra typema av avdelningar. Den vanligaste tiden fOr lasning pa en sex-arsavdel-
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ning ar "samling", fOr andra avdelningstyper ar det "vilan". 

24. Beratta om den spontana lasningen ( ex. omfattning, initiativ ) ! 

Resultat 

Detar bara ett fatal, som inte har berattat om den spontana Hisningen. Fnigan besvarades 

av 95,9%. Detta ar ocksa det enda vi kan utlasa ur databearbetningen. Fragan ar belt 

oppen. Manga har kornmenterat bade vern som tar initiativ till den spontana Hisningen ocb 

omfattningen av den. Nagra bar berattat aven om andra saker, som ror amnet. Vi belyser 

fragan genom att aterge en del kommentarer fran enkatema. 

Roster 
Manga berattar om att de garna Hiser spontant och att det oftast ar barnen som tar 

initiativet. Nagra berattar om att man laser spontant for att varva ner: 

"Barn her oss liisajlera ganger varje dag och vigor det giirna, for vi tycker 

det iir roligt. !bland bryter vi vuxna verksamheten med en saga, om vi ser att 

bamen iir trotta eller leken inte fungerar bra etc. " (K) 

"Vi liiser jiittemycket. Manga ganger om dagen. Bade personal o barn tar 

initiativ. Ofta har barnen med sig egna backer som vi laser." (V) 

Andra berattar om att tiden for spontan lasning har minskat. 

"Vi laser inte spontant. Det gar inte liingre. Vi har minst 15 barn alltid. " . {K) 

"Barnen vill hora oftare iin vad vi har tid att las a for dem. Initiativet kommer 

ofta fran barnen, men kanske mer siillan nu iin for nagra ar sen. Svart att fa 

ro." (V) 

25. Vad bestammer oftast att lasestunden ar over? Beratta! Ange eventuell 
skillnad mellan spontan och planerad lasning! 

Resultat 
Nastan alla, 97,1 %, bar besvarat denna fraga. Detta ar ocksa det enda vi kan utlasa ur 

databearbetningen. Fragan ar belt oppen. Vi bar hanterat denna fraga pa samma satt som 

foregaende. Vi belyser spannvidden i svaren genom att ge utrymme fOr enkatemas 

"roster". Manga av svaren handlar mer om de tidsmassiga an de innehallsmassiga aspek

tema av planerad och spontan lasning.Utifdin svaren kan vi beskriva de olika typema av 

lasning. En del "roster" stammer pa alla punkter med beskrivningen medan andra bara 

bar namnt en del av punktema. 
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Planerad H:isning 
pedagogen tar initiativ 

och ar mer fOrberedd 

vuxen valjer bok 

tiden styr lasestundens langd 

man laser fardigt boken 

laser for fler bam 

Roster 

Spontan lasning 
barnet tar initiativ 

barnet valjer bok 

barnets intresse styr Hisestundens langd 

man Hiser sa lange barnet vill, ska ga hem 

eller blir avbruten av nagot annat 

Hiser for enstaka barn 

"Vid spontan liisning iir det oftast barnet som be stammer niir liisestunden iir 

over. Vid planerad liisning forsoker man att slutfora det planerade ( vi stiiller 

storre krav pa att barnet ska sitta kvar och lyssna tills boken iir klar t. ex. " (V) 

"Planerad liisstund finns alltid tid avsatt till. Kap.bocker avslutas efter last 

kap. Spontan liisstund maste ibland brytas pga klockan, lunch o.dyl. men da 

fortsiitter vi efter tex lunch. Kom ihdg, vad har hiint? var slutade vi?, det kan 

bli bra linda. " (K) 

26. Hur ofta bearbetar ni det lasta? Markera med X! Ange eventuell 
skillnad mellan planerad och spontan lasning! 

Resultat 

Total Kalmar Vaxjo 

All tid 12,3% 12,5% 12,2% 

!bland 66,4 % 75,0% 61,5% 

Sallan 16,0% 11,4% 18,6% 

Aldrig 2,9% 0 4,5% 

Bortfall 2,5% 1,1 % 3,2 % 

Drygt 12% av avdelningarna uppger att de alltid bearbetar det lasta. Tre av fyra 

avdelningar i Kalmar, knappt tva av tre i Vaxjo bearbetar ibland det lasta. I Vaxjo ar fler 

ani Kalmar som bearbetar sallan. 4,5% (sju avdelningar) bearbetar aldrig det lasta i 

Vaxjo. 

Roster 
Knappt halften (118 st) har skrivit kommentar. Nagra roster fran de som alltid bearbetar: 
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"Vi pratar alltid runt boken eller knyter upp den till andra aktiviteter. Vi Laser 

aldrig en bok rakt upp och ner. " (V) 

"Tills. talar vi alltid om sagan o forjattaren. Vern som valt boken, varjor, vad 

tyckte vi om den osv. /bland ritar vi och berattar vidare beroende pa vi/ken 

saga vi last. Vi gor ofta egna sagor och laser for varandra. " (K) 

De fiesta bearbetar ibland. De fiesta av dessa kommentarer handlar om att rita, dramatise

ra, skapa .. . men ocksa att prata om det Hista, aterberatta, forklara ord. 

"Bearbetning ar liittare vid planerad liisning an vid spontan. Vid den 

planerade ar man man mera ostord och kanfortsiitta prata runt boken eller 

ev. rita en teckning som anknyter till amnet. Vid nagot tillfalle kan bade 

spontan och planerad liisning inspirera tilllek. " (V) 

Dear nagot fler, som sallan bearbetar an de som alltid bearbetar. 

"Ocksa detta p.g.a personalnedskiimingar fler barn i gruppema. Mycket av 

sadant som var ped. bra urholkas mer o mer." (V) 

Fern av de totalt sju avdelningar, som aldrig bearbetar ar smabarnsavdelningar.-

28. Hur ofta arbetar ni planerat med barnen och spraklekar ( ex. rim & 

ramsor )? Markera med X! 

Resultat: 
Total Kalmar Vaxjo 

Flera ggr/dag 34,8% 29,5% 37,8% 
En gang/dag 29,9% 26,1% 32,1% 

Fler an en gang/vecka 24,2% 31,8% 19,9% 
En gang/vecka 6,6% 10,2% 4,5% 

Mer sallan 2,0% 1,1% 2,6% 
Bortfall 2,5% 1,1% 3,2% 

V ar tredje avdelning arbetar med spraklekar flera ganger varje dag och ytterligare nastan 

en tredjedel gor det en gang/dag. Det ar en storre andel i Vaxjo an i Kalmar som arbetar 

med spraklekar atminstone 1 gang/dag. 

Roster 

I migra kommentarer framgar i vilket sammanhang man sprakleker, exempelvis vid sam

lingen. Man gor det bade planerat och spontant. Nagra gor det mer intensivt under vissa 

perioder. 
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"Detta ingdr som en viktig del av w1rt sprdkprojekt, att arbeta medvetet och 
planerat med ex. n'm o ramsor." (K) 

"Vi jobbar aktivt medvetet med sprdket under 8 veckors perioder dt1 man har 
mel/an 15-20 minuter!dag. Se'n iir det ett uppelulll pd 6-8 v. innan man tar 
en ny period." (V) 

LJ och EBO om forskolans och bib1iotekets arbete med litteratur 
U hoppades att man inom f6rskolan Hiser mer an en giillgldag och inte bara vid vilan. 

Den spontana Uisningen ar ocksd viktig. Det ar bra att prata lite tillsammans om det man 

Hiser, eventuellt koppla ihop det med ndgot tema 

Bibliotekspersonal Hiser ocksd for barn. U ans~g att det kravs en hel del av de som h~ller 

i sagostundema. Biblioteken brukar ordna ett upptaktsmote infor varje terminsstart med 

dessa eldsjalar. 

"Det iir inte vem som heist som kan ha en sagostund." (intervju, LJ) 

Lansbiblioteket bar ordnat nAgra gemensamma dagar kring exempelvis sagor, mer med 

inriktning mot bOckema an mot pedagogiken. Bibliotekariema skulle sakert kunna gora 

mycket mer vad galler arbetet med litteratur och fOrskolebam. 

"Vi skulle kunna gora mycket mer iin vad vigor diir. Om man har nd'n lite 

mer upplagd kurs eller utbildning eller information .... Man skulle kunna 
viinda sig mer till formedlarna, till de vuxna." (ibid.) 

EBO tyckte att det ar beklagligt om den spontana lasningen minskar. Forskolan bar alltid 

anvant sig av boken pA ett naturligt satt i sin dagliga verksamhet och det ar synd om det 

minskar. 

Sagostunden har sedan lange varit en viktig verksamhet i Vaxjo och man har skrivna mdl

sattningar fOr den. Boken eller beriittandet ska st~ i centrum, det ska inte vara pyssel

verkstad. Man har aven rim och ramsor. EBO sa att det ar viktigt att noga planera sago

stunden ocb de bOcker man ska ba med. Sagoberattama ar kvalificerade och de fdr utbild

ning, de bar egna traffar och det ordnas kurser bMe for bibliotekspersonal och sagoberat

tare. EBO tyckte an biblioteket inte var sd bra p~ litteraturpedagogik men de tillhandahM

ler material OM litteraturpedagogik. I Vaxjo bar ingen i personalen nappat p~ att ha 

bokskola for sex-mngar. EBO tyckte att det ar bra med bokskola men de har inte hunnit 

meddet. 
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Forskolans ansvar for sprakutveckling 
Forskolans ansvar for barns sprakutveckling, skalen till att lasa fOr och spn1kleka med 

bamen belyses genom enkatfnigoma 27,29 och 30. 

27. Varfor Hiser ni for barnen? Skriv era synpunkter! 

Resultat 

Total Kalmar vax.jo 

Sprak 83,7% 80,7% 79,5% 

Fantasi 54,9% 58,0% 49,4% 
Gemenskap 46,3% 46,6% 42,9% 

Koncentration 33,9% 27,2% 35,3% 
Roligt 31 ,3% 22,7% 34,0% 

Inlevelse/ldinslor 23,6% 21,6% 23,1% 
Lasa" bilder, 

inre bilder 18,4% 17,0% 17,9% 
Annat 18,4% 15,9% 18,6% 

Kunskap 18,0% 12,5% 19,9% 
PR fOr boken 16,3% 12,5% 17,3% 

Varvaner 12,4% 13,6% 10,9% 
Kulturarv 10,7% 14,8% 7,7% 

Altemativ till tv/ 6,9% 2,3% 9,0% 

video 

Bortfall 4,5% 4,5% 4,5% 

En helt oppen fraga, som vi kategoriserade i efterhand. Den besvarades av 95,5%. 
Bortfallet var alltsa 4,5%. De fiesta har angett flera skal till varfor de laser och darfor blir 

summan av de olika kategoriema mer an 100%. Sprak ar det vanligaste angivna skillet till 

varfor man laser men avdelningarna anger manga skill till att lasa! 

Det finns vissa skillnader mellan Kalmar och Vaxjo: Detar fler avdelningar i Kalmar som 

bedittar att de laser fOr att stimulera fantasi och formedla kulturarv. Detar fler avdel

ningar i Vaxjo som berattar att de laser for att bamen ska fa ova sig att koncentrera sig, 

fOr att det ar roligt, fOr kunskap och for att vara ett alternativ till TV/video. 

Roster 
En del av avdelningamas svar har harnnat under "annat" och har foljer exempel pa vad 

det kunde vara. 

" ... resa i tankama." (K) 
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" 'd " (K) ... vz ga vyerna. 

" ... bra for ... leken." (K) 

"Man kan anvanda spn1ket/sagor for att fa fram ( trana, Lara ) nastan vad man 

vill och barnetlbamen behover." 0/) 

"Stamning= BOK Q TANDA UUS ev musik inlednir.g." (V) 

"Poesi laser jag for bam for att jag upptackt att 6-aringar tycker om det precis 

som jag. Poesi ar aktiv lyssning till spraket. " {V) 

"Manga bam lyssnar aldrig pa sagor hemma ... " 0/) 

29. Varfor arbetar ni med spraklekar? Skriv era synpunkter nedan och pa 

baksidan av detta papper! 

Resultat 
Detta var en helt oppen fn1ga och vi har inte gjort nagra kategorier. 94,7% besvarade 

fragan och de allra fiesta har skrivit att de haller pa med spraklekar fOr att det ar bra for 

bamens sprakutveckling. Manga sager att bamen tycker att det ar roligt. En hel del 

berattar att man aven hailer pa med rorelser, nar man spraideker. Nagra menar att det ar 

sarskilt viktigt for invandrarbamen. Nagra talar ocksa om att de har gatt kurs om 

spraklekar. 

Roster 
"Daifor att kopplingen mellan kropp och tanke tranas. Uppfatta, sarski/ja o 

identifiera /jud. Mungymnastik- talmotorisk traning. Ha roligt tills. -leka 

med rosten Sprllkets rytm. Oka sprakmedvetenheten, begreppsuppfattning. 

Triina den kreativa och berattande fornu1gan. Skapa forstaelse for hur olika 

ord kan siittas ihop eller delas upp. Liisforberedande traning. " (K) 

"Mkt roligt, sa lange barnen har roligt ar de oppnafor att Lara sig. Utveckla 

spraket. En gemensam stund. Ofta iir det rorelse till ocksa ytterligare ett 

moment som ar nyttigt att trana. Uppmuntra fantasin." (V) 

''Manga barn i gruppen har brister i spraket. Manga invandrarbarn. Sprak

lekar iir roligt och stimulerande. Spraklekar passar alla. " 0/) 
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30. Vilket ansvar anser ni att forskolan har for barns sprAkutveckling i 
forhAIIande till foraldrar och skolan? Skriv era synpunkter! 

Resultat 
En helt oppen fdga dar de fick mAnga rader att skriva nA.got pA.. I databearbetningen 
tittade vi bara pA. om de tyckte att de hade ett ansvar eller inte. ALLA, som svarade, 
tyckte att de hade nA.got sorts ansvar. De fiesta ville svara pA. den har frAgan, mAnga 
mycket utforligt Bortfallet var 8,6%. Flera pA.pekade att forskolan hade ett storre ansvar 
for vissa bam och att uppmarksamma bam med svA.righeter. 

Roster 
"Barnen iir storsta de len av sin vakna tid pd dagis sd det iir pd oss ansvaret 
ligger." (K) 

"Vi har stort ansvar for barns sprdkutveclding spec.for de barn somfdr ddlig 

stimulans hemifrdn. Tyviirr sd blir barngrupperna storre och sto"e sd tiden 
for det enskilda barnet blir mindre och mindre, dessutom har jag en /dins/a av 
att TV och kassetter tagit over mycket av sagoliisandet i hemmet och ddfyller 
vdr sagostund ytterligare en funktion." (K) 

"Pd ett siitt lika stort om inte sto"e iin skolans, dd vdrt ansvar iir att liigga 
grunden. Vi mdste sd tidigt som miJjligt plocka upp dem som Jigger sprdkligt 
efter for att barnens forutsiittningar ska va sd lika som miijligt vid skolstarten. 

Det swrsta ansvaret har alltidforiildrarna men det iir kanske swirarefor dem 
att upptiicka sprdkliga brister, attjiimfora och att dtgiirda." (V) 

"Det iir ett stort ansvar. Vi har utbildn.for detta, vilka backer som passar for 

barns olika dldrar. (annars tar vi reda pd det genom tex bibliotek och annan 
kunnig utbild. personal.)" (V) 

"For invandrarbarnen har vi ett stort ansvar med tanke pd sv-inliirningen . ... " 
(V) 

LJ och EBO om ansvar for sprAkutvecklingen 
U tyckte att forskolorna och fOraldrarna har det storsta ansvaret ft>r bamens 

sprA.kutveckling. 

"Vi kan ju inte gora sd mycket just diir. Diiremot erbjuder vi oss att komma ut 

pdforiildrarmOten och beriitta om backernas betydelse niir det giiller sprdk

utvecldingen och hur viktigt det iir att man anviinder bocker mycket." 
(intervju, U) 
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Biblioteket tillhandahaller becker. Lena Johansson tror att bibliotekspersonalen bar 

mycket att lara sig av fOrskolans personal, men de bar inget forum for erfarenhetsutbyte. 

Ofta blir bibliotekarierna ombedda att tala om barns spn1k.utveckling. 

"Dom fragar ju ofta, det iir faktiskt riitt konstigt for .. dom ber ofta ass komma 

pa foriildrarmoten och da iir det ofta det hiir dam trycker pa: Du kan viii prata 

lite om det hiir med spraket." (ibid.) 

EBO tyck.te att bibliotekets ansvar ar att ha kunsk.ap som man ka11 formedla till foraldrar 

ocb forsk.olepersonal. Bibliotekets ansvar ar liven att tillhandahalla k.valitetsmassigt bra 

becker om sprAkutveckling, rim och ramsor osv. Forskolan bar en praktisk. kunskap om 

barns sprak.utveckling och det ar mojligt att biblioteket har en mer teoretisk kunskap. 

EBO tar alltid med nagot om barns sprak.utveckling nar hon ar ute ocb bokpratar. EBO 

skulle vilja ba ett samarbete med Iararbogskolan om det bar. De bar haft kontakter om det 

till och fnln men det har ej blivit nagot riktigt av det. I Malmo finns ett sadant samarbete. 

Det ar mojligt att biblioteket sk.ulle k.unna ta mer initiativ till gemensamma utbildningar 

tyck.teEBO 

Ovrigt 
For att gardera fOr bristande fragor och utrymme tidigare gav vi utrymme for ovriga 

synpunkter vid enk.atfn1ga 32. 

32. Om vi har missat migot vasentligt, som ror varfor ni Hiser for barn, 
varfor ni arbetar med spraklekar - sa skriv har! 

Resultat 
Har fick de skriva vad de ville, om de tyck.te att vi rnissat nagot etc. 30 st (12,3%) tog 

chansen! Siffrorna for Kalmar respektive Vaxjo var lika stora: I Kalmar skrev 12,5%, 

dvs. elva avdelningar, synpunkter och i Vaxjo skrev 12,2%, dvs. 19 avdelningar, mer. 

Roster 
Nagra kategorier kunde vi urskilja i denna avslutande fdiga. Fern avdelningar har asikter 

om bok. & bibliotek. 

"Det blir mer och mer angeliiget att vi laser- ochfunderar over vad vi laser 

niir all aktuell information blir snabb, liittsmiilt och ytlig. Boken kriiver 

anstriingning och riskerar att hamna i g!Omska." (K) 

"Vi har forsokt svara i man av tid och prioritering. Vi hoppas iinda att nijar 

ngt matnyttigt till er enkiitundersokning. Biblioteket iir viktigt. Dyrt m. 

backer. Diirfor bar alia ha tillgang till subventionerad litteratur. Ej aka 
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kulturella och sprakliga klyftor genom att lagga ner bibliotek. Katastrof for 

vis sa omr. som ej har mojlighet att besoka huvudbiblioteken frekvent i sina 

resp. stiider. Spraket iir en viktig nyckel till ett driigligt liv." (V) 

Spraket poangterar fyra avdelningar. 

"Vi /agger grunden till en spraklig medvetenhet och kan anviinda 

bamgruppenfor att stimulera "ordskoj" och "rimbus"." (K) 

"Spraket iir en sa stor bit av bamet!miinniskan. Vi skulle kunna skriva flera 

sidor om varje fraga, men det finns inte tillriickligt med tid. V art arbete med 

bamen iir viktigast." (V) 

Tre avdelningar skriver om kultur och kulturarv. 

"Viktigt. Det lokala utbudet iir viktigt. Vanan att ga till bib!. teatrar o 

konserter kanske ger forutsiittningar att som vuxen fortsatta med des sa 

vanor." (K) 

Gliidje och positiva upplevelser frarnhaller tre avdelningar. 

"Vi liiser for bamen for att vi vill ge dem positiva upplevelser som Leder till 

en gynnsam utveckling II (V) 

For ovrigt spridda roster som vi hiir ger ett axplock av. 

11Allaforiildrar ska bli mer medvetna om hur "missbruket" av napp forsenar 

bamets sprakutveckling." (K) 

"Enkiiten var for Lang, fragoma for omfattande. Satsa pa intervjuer niista 

gang, sa far ni nog biittre och mer nyanserade svar" (K) 

IIDet iir viktigt att varva bokliisning med att hitta pa egna sag oro historier, 

man far en valdigtfin kontakt med bamen da (spec. ogonkontakt). Bamen 

lyssnar ofta biittre da. II (V) 

"Ge komplement till enviigskommunikationen i dagens samhiille (Tv, video). 

Vi tror inte att det blir mycket liisning i hemmen." (V) 
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Diskussion 
Vi forsoker besvara vara tre huvudfragor i tur och ordning fast de gar naturligtvis in i 

varandra. Vi staller nya fragor. Nar vi i detta avsnitt behover han visa till olika dokument, 

SOm vi refererat i tidigare avsnitt sa gor vi det genom att hanvisa till aktuella Sidor i var 

uppsats. Vi anger inom parentes enbart "s." och sidans nummer. Vi parninner om att LJ 

betyder Lena Johansson, ansvarig for Barn- och skolaenheten vid Kulturforvaltningen i 

Kalmar. EBO betyder Elisabeth Bernander-Orraryd, sektionschef vid Barn- och ung

domsbiblioteket i Vaxjo. Vi inleder med nagra synpunkter pa v~ metod. Vi avslutar med 

nagra personliga synpunkter. 

Metod 
For att belysa vara fragor bar vi anvant oss av litterturstudier, en ornfattande enkat och 

tva intervjuer (s. 5 ff). Litteraturstudierna ar sjalvskrivna i en uppsats, men det ar inte lika 

givet att enkaten ar den basta forrnen, nar man vill ge en bild av nagot. Vi tycker att vart 

satt att anvanda oss av enkaten, med bade oppna och slutna fragor, gav oss battre mojlig

heter att se bur det ser ut inom he! a forskolan i Kalmar och Vaxjo an om vi bara skulle ha 

gjort nagra intervjuer. Det ar alltid svart att stall a ratt fragor i en enkat och man kan inte 

vara belt saker pa att respondenten uppfattat fragan pa det satt som man sjalv menat. 

Nagra av vara fragor, 13, 14 och 16 var fOr ornfattande och egentligen felformulerade. 

Fragorna var manga till antalet och vi tycker sjalva, sa bar efterat, att vi stallde for manga 

fragor om fOrskolans arbete med spriik och litteratur. Vi samlade in merparten av vart 

material fran fOrskolan. 

1. Hur anvander sig forskolan i Kalmar och Vaxjo av 

folkbiblioteket i sitt arbete med litteratur och spn\k? 
Vardet av biblioteksbesok, bemotandet pa biblioteket, avstand till biblioteket, bibliotekets 

utbud av bocker och fOrskolans behov av bocker fragade vi bl.a. om i enkaten. Dessa 

faktorer, liksom forskolornas ekonomi ochpersonaltathet, ar variabler som vi tror paver

kar anvandandet. Likasa paverkas forskolans anvandande av bibliotek av olika dokument 

sasom Socialtjiinstlagen (s.34 f.), Pedagogiskt program for forskolan (s.36) , liira i 
forskolan (s. 37), kommunernas styrdokument for barnomsorgen (54 f.) m.m. Nastan 

alia fOrskolans avdelningar i Kalmar och Vaxjo tycker att det ar vardefullt att besoka 

biblioteket. De allra fiesta anser ocksa att de blir val bemotta. Vi tror att man inte besoker 

biblioteket om man inte tycker att det ar vardefullt eller om man blir daligt bemott. Bada 

variablerna ar mojliga att paverka med insatser riktade mot fOrskolans personal i forsta 

fallet och bibliotekets personal i andra fallet. I diskussionerna pa Kalmar bibliotek tar 

man ofta upp hur viktigt det armed god service enligt LJ. 

Kalmar och Viixjo 

Forskolorna och biblioteken Jigger narmare varandra i Kalmar an i Vaxjo. Dessutom 
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erbjuder Kalmar lx>kbuss-service i storre utstrackning. Ffudelen med bokbussen ar att 
den kommer till forskolan, men nackdelen ar att det kan bli stressigt, nar bokbussen har 
en tidtabell an hAlla. Barngrupper kan ha sA lite som 20 minuter pA sig att lAna. Aven and
ra biblioteksvillkor ar mer generosa i Kalmar ani Vaxjo. Dena giiller tex.bokprat, vilket 
ar gratis i Kalmar och kostar 400 kronor i Vaxjo. I Vaxjo fAr f6rskolorna ibland ersatta 
forkomna eller forstorda nya bOcker medan det aldrig forekommer i Kalmar att f6rskolor
na m!ste betala. I bMa kommunerna erbjuds forskoloma nAgot formAnligare lAnevillkor 

an de de gangse villkoren. Barnbiblioteket ar rymligare i Kalmar an i Vaxjo och U ar 
nojd med lokalema i Kalmar. EBO sager att det ar trnngt pA barn- och ungdomsbibliote
ket i Vaxjo. Man bar inte gjort 1ika stora neddragningar pA personalsidan (s. 53 f.) i 
Kalmar som i Vaxjo. Man har idag en (1) mer helArsverke i Kalmar ani Vaxjo trots an 
Kalmar ar en mindre kommun (s.51) bAde till invAnarantal och yta samt farre invAnare 
med rotter i andra lander. Man satsar mer pengar i KalmarpA biblioteken (s. 53 f.) men 
statistiken visar att man trots dena lAnar ut fler rocker till barn i Vaxjo an i Kalmar. Detta 
kan vi inte forklara utan bara spekulera i. Mater biblioteken utlAningen pA olika satt? Eller 
ar det en foljd av an biblioteken i Vaxjo satsar en nAgot storre del av budgeten till media
inkop an vad Kalmar gor? Kan fOrklaringen sokas i ekonomiska och sociala skillnader 
bland kommuninvAnarna? BAda kommunerna Jigger klart over riksgenomsnittet vad 
galler IAn per bam. 

Besok och avstand 
Det genomsnittliga antalet best>k ar hogre i Kalmar an vad det ar i Vaxjo. Det genom
snittliga angivna avstAndet ar bara halften sA lAngt i Kalmar som det i Vaxjo. De som gAr 
oftast har kortare avstAnd an de som gAr mest sallan. U uppskattar 20 minuters prome
nad, som ett rimligt avstAnd, EBO uppskattar 2 km som ett rimligt avstAnd. Vi tror att det 
tar mer an 20 minuter att gA 2 km med en grupp f6rskolebarn. Man ska gA hem ocksA och 
alla bamen ska fA pA och av sig ytterklader - ett besok tar tid. En del avdelningar berattar 
att de inte promenerar till biblioteket utan Aker med egna bilar och man beklagar att det ar 
dyrt att Aka buss. Man besoker biblioteket med nAgra bam At gAngen bl.a. fOr att kunna 

gora det pA ett sakert satt med tanke pA trafiken. Sex-Arsavdelningarna gAr oftare med alia 
barnen till biblioteket "Stor-best>karna" ar sex-Arsavdelningar. Vi vet att en del sex
Arsavdelningar ligger i anslutning till skolan och vissa fllialer ar integrerade folk- och 
skolbibliotek. Detta gor att vissa sex-Arsavdelningar har nara till biblioteket. 

Personaltiithet 
Personaltatheten minskar pA ft>rskoloma i Kalmar och Vaxjo (s. 55 f.) liksom i landet 
som helhet (s.9 f.). Detar sviirare att II10jliggora biblioteksbesok om man ska uti traflken 
med mAnga barn/vuxen. Det ar svArt att Hi.mna nAgon i personalen pA avdelningen ensam 
med alltffu mAnga bam under nAgon langre stund De avdelningar som sallan besoker 

biblioteket med bamen tenderar att bes5ka biblioteken utan bam nAgot oftare. U och 
EBO tror att forskolans personal, A jobbets vagnar, ibland besoker biblioteket pA fritiden. 

GAr personalen utan bam till biblioteket for att det gAr fortare, ar enklare, ja kanske det 
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enda mojliga sattet ibland att lana en bok eller att leta efter speciella bocker? 

A vdelningarna tampas med olika stora svarigheter, nar de ska besoka biblioteket. Om 

bibliotek och forskola traffades tror vi att de kunde komma overens om olika "arrange

mang" for olika avdelningar. Vi tror att det skulle kunna innebara ett mer effektivt resurs

utnyttjande. Bokbussen kanske ska aka till ytterligare nagra avdelningar? Andra avdel

ningar skulle kunna besoka biblioteket lattare om de kompenserades ekonomiskt for att 

de har H'mgt till biblioteket. Det kostar pengar att aka buss ocl-. fOrbrukningsanslaget ska 

racka till mycket. De ekonomiska villkoren verkade mer generosa fOrr. Ekstrom (s.22) 

berattade 1977 om migon kommun, som satsade extra personalpengar till forskolorna, 

extra pengar till biblioteken just for att underlatta biblioteksbesoken. 

Bibliotekets utbud 
Tva tredjedelar tycker att bibliotekens utbud ar bra eller mycket bra. En fjardedel har 

nagon invandning om an liten. A vdelningarnas invandingar mot utbudet handlar ofta om 

fOr fa barnbocker. Nagra efterlyser viss typ av bocker. Forskoloma uppger att de lanar 

bambocker niistan varje gang de besoker biblioteket. A vdelningarna uppger att de lanar 

faktabocker "ofta" och "ibland". De Ianar "silllan" pedagogiskalpsykologiska: bocker. 

Det ar, enligt LJ och EBO, mycket ovanligt att bibliotekspersonalen far onskemal om 

spedella backer, som pa olika satt ror barn.U ar nojd med uppsHillningen av bocker i 

Kalmar och har lanar avdelningama lite oftare pedagogisk litteratur an vad de gor i Vaxjo. 

EBO tror att barnbiblioteket i Vaxjo bor marknadsfora fackbockema battre. Vi tycker att 

bade forskolorna och biblioteken borde ha intresse av att mota varandra pa ett mer med

vetet satt har. Kanske skulle biblioteken fa fler onskemai om backer om fOrskolans och 

bibliotekens personal hade mojlighet att traffas i lugn och ro? De kan aven diskutera . 

bibliotekens roll nar det galler fOrskolans behov av olika typer av faktab&ker. 

Mer an halften av avdelningarna hade tagit sig tid att rakna bocker. A v de raknade barn

bockema var en av tre en biblioteksbok bade i Kalmar och i Vaxjo. Bortfallet var stort pa 

fragan som rorde forskolornas bokinkop, men ett flertal papekar att de inte hade did att 

kopa bocker. Bade LJ och EBO ar positiva till att biblioteken spelar en viktig roll i for

skolomas bokforsorjning, men papekar samtidigt att fOrskoloma bor kopa vissa bocker. 

Hagtvet (s. 48) skriver om vikten av att barnet sjaiv ofta kan atervanda till rusklings

boken. 

Barn, bocker och bibliotek 
Flera av Socialstyrelsens allmanna rad (s. 36 f.), som paverkar fOrskolans verksamhet 

skriver om vikten av att barnen far besoka bibliotek, men det poangteras inte Iika mycket 

som vikten av att barnen far kontakt med bocker. BAde bibliotekens och bockers betydel

se namns i flera av de haften (s. 36), som fOregick det pedagogiska programmet. Clark 

poangterade (s. 46) att biblioteken spelat roll for de tidigt Hisande barnen i hennes under

sokning. Det finns bocker pa avdelningama precis som det ska enligt t.ex.folkbiblioteks-
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utredningen (s.l7), Liira ifiirskolan (s.37) och Hagtvet (s.48). De fiesta bambOckerna 

lit tillgangliga for alla bamen. BAde U och EBO anser att det ar helt i sin ordning aven 

nar det ga.Iler bibliotekets bOcker. 

De kommunala barnomsorgsplanerna namner inte biblioteksbesok (54 f.). Barn lit en 

prioriterad mc\lgrupp i bAde Kalmars ocb Vaxjos m4l for biblioteken (s.51 f.). Kulturut

redningen (s. 20) uppmarksammar bamens behov av bOcker liksom UNESCOs manifest 

for folkbibliotek (s.21). I Barnbokens stiillning (s. 9 ff.) berattas om vad som hant 

biblioteken under de senaste Aren- farre filialer, farre bibliotekarier och mindre oppetMl

lande.En stor del av de krympande resurserna gAr till datoriseringen. A ven i Kalmar och 

Vaxjo ar bibliotekens resurser mindre (s.53 f.) och det tror vi p4verkar forskolomas 

anvandande av bibliotek. 

Den litteratur om stimu1ans av barns spr4kutveckling och spr4kliga medvetenhet, som vi 

last (s. 38 ff.), handlar mer om behovet av bOcker ocb hoglasning an om behovet av 

bibliotek. Hur kan barns behov av bOcker tillgodoses, nar komrnunemas ekonomier ar 

mera anstliingda? Vilka barns behov prioriteras? Vi tror att det k:ravs analyser, nytilnk:an

de ocb gemensanuna anstrangningar for att losa denna ekvation om man vill arbeta 

14ngsiktigt. 

2. Hur samarbetar forskola och bibliotek i Kalmar och Vaxjo 

och bur viii man utveckla samarbetet? 
Vi bOijar bar med. att diskutera kring bur samarbetet ser ut for att i en senare del titta pA 

hur man viii utveckla samarbetet samt vAra tankar kring det bela. Vi har redan i Syfte ocb 

problemavgrlinsningar (s. 3 f.) red.ogjort fOr vAr definition av samarbete respektive 

anvandning av bibliotek. 

Hur ser samarbetet ut? 
I enkaten sta.Ilde vi frAgor om bokprat, inbjudan frAn bibliotek, eventuell plan eller 

overenskommelse samt onskemc\1 om samarbete/service. 

Bokprat 
Nar det gi:iller bokprat sA uppger knappt bi:ilften av avdelningama att de haft bokprat pA 

foriildramote eller personalmOte. A vdelningama som svarar att de haft bokprat upp ger att 

det ar fdrskolan som tagit initiativ till detta 37 av 55 gAnger. U och EBO bekrliftar Mda 

att man inte gAr ut med erbjudande om bokprat frAn huvudbibliotekets sida. Ringer en 

forskola sA sta.Iler man upp i bAda kommunema men i Vaxjo tar man betalt. BAde U och 

EBO framhMler att de mest kiinner till huvudbibliotekets barnverksamhet. De kanner inte 

lika val till filialemas och bokbussens bamverksamhet. 
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Inbjudan till bibliotek 
Drygt halften av avdelningama har fatt inbjudan till biblioteket. Boklek ar vanligare i 
Kalmar och bokprat pa bibliotek ar vanligare i Vaxjo. LJ sager att man bjuder in 

forskolepersonalen till biblioteket men att det ar fa som kommer. Hon tror det beror pa 

brist pa information och pa personalbrist inom bamomsorgen. Problemet ligger inte bara 

dar tror vi. Aven biblioteket har ett ansvar for att informationen nar ut. I Vaxjo bjuder 

man in fOrskolepersonal till studiecirklar, men det kostar pengar att deltaga. I Vaxjo gors 

'r arje ar en utstallning "Arets basta bOcker for forskoloma" dar en kommenterad bokli~ta 
sammanstalls. Att skicka ut den listan till forskoloma, nagot sam EBO funderat pa, 

tycker vi vore ett satt att rada bot pa bristen pa information om becker. 

Overenskommelser 
Vi fnigade om det fanns en plan eller overenskommelse mellan forskola och bibliotek i 

enkaten. 14%, dvs. 35 avdelningar, tycker sig ha en plan/overenskommelse, nagot fler i 
Kalmar an i Vaxjo. Manga tog fasta pa ordet overenskommelse. Knappt halften av de 

sam svarat att de har en plan/overenskommelse anger att det galler tider. Det finns flera 
avdelningar som tycker att biblioteket har oppet pa "fel" tider. De samarbeten, som 

avdelningarna namner, ar mycket allmanna samarbeten. Detar t.ex ingen sam skrivit att 
forskolan tillsammans med biblioteket har gemensarnma traffar fOr att planera etc. LJ och 

EBO bekraftar detta. Strukturerat samarbete forekommer inte pa nagon niva fOrutom att 

biblioteket bjuder in fOrskolan ibland, t.ex. i Kalmar till bokskola, i Vaxjo till utstallning 

om bambocker. Bada bibliotekarierna tycker dock att det skulle vara bra med ett 
strukturerat samarbete. 

Decentralisering 
LJ menar att det finns risk for ojamlikhet nar decentraliseringar genomfors inom kom

munema. Aven i olika statliga utredningar kan vi se farhagor for ojamlikhet mellan stor

stadema och andra kommuner, t.ex. i Barns villkor i fOrandringstider (s. 9). Kulturut
redningen skriver (s. 19) att det finns risk for stora olikheter mellan kommunema nar 

statens ansvar rninskar. Nar kommunema far st6rre ansvar fOr en mangd verksamheter 

kan det blir valdigt olika villkor fOr bam i Sverige. 

Formedlarna 
1970-talets utpraglade serviceUinkande (s. 16) om att det uppsokande biblioteksarbetet 

skulle na alia bam overgick snart till att man ska na alla bam genom formedlare (s. 17 

och 23). Det verkar som om biblioteken idag satsar mer pa att na bamen och deras fOrald
rar genom barnhalsovarden lin genom bamomsorgen. Sjukskoterskan pa barnhalsovar

den nar manga flera bam lin vad en enskild f0rskol1arare gor. Vi vill inte fOrringa det 

samarbete sam biblioteken och bamhlilsovarden har. Men idag nar alit fler bam finns 

inom bamomsorgen (s.55 ff.) tycker vi att det ar dags for biblioteken att fundera pa om 

de kan utveckla samarbetet med fOrskoloma. Forskolans personal traffar manga bam fern 

dagar i veckan under en stor del av aret. Vi tycker att fOrskolepersonalen ar viktiga 
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fOrmedlare. 

B iblioteksservice 
Vi har last exempel paden service man pa 1970-talet ville ge fran bibliotekets sida 

(s. 22 f.). Vandringsbibliotek till alia barngrupper med 10 bytenHtr, biblioteket skulle 

kopa in ett grundbestand till varje bamgrupp, man skulle na all forskolepersonal etc. 

Des sa metoder har vi inte funnit sa mycket av men forskolan kanske heller inte onskar en 

sadan serviceniva idag. Nu verkar biblioteken mer utga fdin att forskolan kommer till 

biblioteket och bade LJ och EBO pratar om den service som erbjuds pa biblioteket. EBO 

sager att de diskuterat att infora vandringsbibliotek till forskolorna igen eftersom de vet 

att vissa fOrskolor har svart fOr att komma till biblioteken. 

Forskoloma sjalva tar stOrsta ansvaret for att gora backer tillgangliga for barnen genom 

att lana backer till forskolorna. EBO menar att det ar pedagogiskt ditt att bamen kommer 

till biblioteket. LJ tror att forskollararna ar mer medvetna om backers betydelse och att de 

agnar mer tid at det i sin utbildning an vad man gjorde tidigare. LJ sager ocksa att hon 

tycker att man "Himnat" forskolan lite fran bibliotekets sida i vetskap om att de bade lanar 

och laser mycket. Ska biblioteken vara nojda med detta eller ska de forsoka stotta forsko

loma att utveckla arbetet vidare? Vi har tidigare namnt att en av tre barnbocker pa avdel

ningarna ar en biblioteksbok och att bade LJ och EBO tycker att det ar rimligt att biblio

teket star for huvudfOrsorjningen av fOrskolans bilderbocker. Vi staller oss fragan om 

proportionerna kommer att vara desamma i framtiden. Har finns all anledning fOr biblio

tek och forskola att diskutera hur de gemensamt ska ta ansvar fOr att barnen i forskoloma 

far tillgang till backer. Om biblioteken skickar backer till forskoloma i boklador far detta 

inte ersatta bamens besok pa biblioteken. Besoken ar viktiga tycker vi. 

Erfarenhetsutbyte och personalinskrankningar 
Bade LJ och EBO pa.pekar att forskolan och biblioteket inte traffas lika ofta som tidigare. 

Detta galler dels att gemensamma traffar/utbildningar/fora har forsvunnit och dels att 

personalminskningar inom bamomsorgen gjort att fOrskoloma inte kommer lika ofta till 

biblioteket. I olika svar i enkaten kan vi ocksa se att fOrskoloma upplever sig ha en mer 

pressad situation nu jamfOrt med tidigare, framst nar det galler personaltathet i fOrhiil

lande till antalet barn. Aven bibliotekens personal har minskat i antal. Kommunemas 

egna siffror bekraftar ocksa detta (s.53 ff.). 

Hur viii man utveckla samarbetet? 
Var fraga gilllde bade hur samarbetet skulle kunna vara mellan fOrskola och bibliotek och 

vad fOrskolan skulle vilja att biblioteket ska erbjuda. De fiesta svaren handlar om onske

miil om vad biblioteket skulle kunna erbjuda och ett fatal har synpunkter pa samarbete

utbyte av erfarenheter. 
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Information om bocker 
Manga onskar information om bocker. EBO forstar att det ar svart fOr forskolan att hinna 

med att skaffa sig bokinformation. Biblioteket har ansvar fOr bokinformation menar 

EBO, kanske ska biblioteket skicka ut den kommenterade boklista, som gors varje ar i 

Vlixjo, till fOrskolans alia avdelningar. 

Onskemat om samarbete 
LJ tycker att det skulle va ··a bra om forskola och bibliotek traffades nagon gang per ar 

och EBO tycker ocksa att det ar dags for mer samarbete. EBO har aven funderat pa att 

samarbeta med fOretradare fOr fOrskollararutbildningen. Bade LJ och EBO saknar de 

gemensamma traffar och kanaler fOr erfarenhetsutbyte som fanns, i olika skepnader, forr. 

Dialogen saknas mellan fOrskola och bibliotek menar LJ. Vi anser att en dialog ar noo

vandig fOr att astadkomma ett strukturerat samarbete. 

Samarbete, som det beskrivs i litteraturen 
Pa 1970- och 80-talen pratade man en del om samarbetsfragor inom biblioteksvarlden. I 

Passa-boken (s. 16 f.), i artiklar i Biblioteksbladet (s.22 f.) gavs exempel pa sadant 

strukturerat samarbete. Metodema att na forskolebamen har sedan dess blivit manga fler 

har vi sett i litteraturen men vi har inte hittat sa manga nutida exempel pa samarbete 

mellan forskola och bibliotek. Forskoloma tycks anvanda sig mycket av bibliotekets 

tjanster, men det skrivs siillan avtal. Nar biblioteket vander sig till forskolebamen gor 

man det ofta via barnha.J.sovarden. Vi har daremot sett flera exempel pa ett samarbete 

mellan bibliotek och forskola nar det galler sex-aringama. Nagra exempel pa samarbete 

mellan bibliotek och forskola har vi tagit med i uppsatsen. I Trelleborg finns det bokom

bud pa forskoloma (s. 24). I Kristianstad (s. 27 f.) bildade man en kulturgrupp best~en

de av manniskor fran bamomsorg och bibliotek. Gruppen formulerade migra riktlinjer 

om barn, bocker, bibliotek, forskola och dessa fordes in i kommunens verksamhetsplan 

for barnomsorgen. 

I Karlskoga (s. 29) utmanade biblioteket de dAliga tiderna och vagade satsa offensivt 

bl.a. genom att flytta in den oppna forskolan i bibliotekets lokaler och fa igang ett 

samabete. Den oppna fOrskolan och en biblioteksfilial har lokaler i samma hus i Astorp 

(s. 30). I Vamamo gjorde (s. 26 f.) man en gemensam satsning i ett tidsbegransat projekt 

dar fOrskola, bibliotek, skola och landstingets logopedverksarnhet planerade och genom

fOrde ett projekt i nara samarbete. Man satsade mycket pa planering och fOrberedelser. 

Markaryd (s. 23 f.) har genom sitt numera permanentade projekt med BokNalle inspirerat 

manga andra att arbeta mer aktivt med forskolebarn. I var uppsats har vi tagit upp 

Bokbollen i Kumla (s. 26) och Den roda boktraden i Trelleborg (s. 24 f.), som bada har 

tagit intryck av Markaryds satt att arbeta. Vi tycker att det ar viktigt med goda exempel 

och Markaryd ar ett gott exempel. Arbetet dar har gett manga ringar pa vattnet. Det som 

imponerar sarskilt pa oss ar att Markaryd har en handlingsplan fOr hur man vill stodja 
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bamens sprMcutveckling frAn det att bamen foos till dess de Himnar grundskolan. Och 
kommunen tar det fulla ekonomiska ansvaret. 

Barnbokens stiillning 
Rapporten Barnbokens stiillning, som vi redovisat tidigare (s. 9 ff.), har mdnga bero
ringspunkter med vAr uppsats. Den fokuserar pA att barnboksforsaljningen minskat de 
senare Aren och bur det ser ut inom biblioteksvasendet ocb barnomsorgen.I de sju At
gardspunktema som foreslAs (s.ll f.) vill vi framhAlla fOrslaget om litteraturpedagogiska 
och Hisftiimjande insatser for bam och ungdom i regi av ''En ook f6r alia". Det ligger i 
linje med en del avdelningars onskemM om litteraturpedagogik. Har fmns uppgifter fOr 
bAde biblioteket och forskolan. 

Vi vill aven framhAlla punkt fern, som foreslAr inriittandet av en grupp som ska bevaka 
barns tillgdng till bOcker och utarbetandet av ett handlingsprogram for arbetet med boken 
i bamomsorgen. Man tar har upp bAde barnbibliotekets och forskolans uppgifter och 
samarbetsfrAgor dem emellan. Det ar precis ett sAdant arbete som man skulle behova 
inleda aven pA kommunal nivA tyckervi. Vi bar tidigare (s.13) citerat nAgra rader ur 
Barnbokens stiillning som vi tycker ar sarskilt vardefulla. For att kunna rusta barnen sA 
bra som mojligt efterlyses en laroplan pA bamboksomrAdet Det ar viktigt att bOija i ratt 

ande, dvs. att arbeta f6rebyggande. Att minska biblioteksanslagen, som vissa politiker 
vill, och fora over dessa pengar som stOd till aldre barn, som bar dAlig lasforstAelse och 
Hiskunnighet, ar att bOija i fel ande. VAra egna tankar om bOcker, barn, barnomsorg och 
bibliotek stammer val overens med Statens kulturrAds fOrslag till Atgarder. 

Samar beta! 
Samarbete mellan forskola och bibliotek behovs anser vi. I ett karvare ekonomiskt klimat 
dA nedskarningar drabbar bAde barnomsorg och bibliotek ar det viktigt att det finns 
mojligheter fOr bagge parter att traffas ocb planera den gemensamma verksamheten kring 
barnen. Eftersom vi sett att bAde forskola och bibliotek bar ett ansvar fOr barn och deras 
tillgdng till bOcker sA mAste resursema anvandas pA basta satt. Ett citat frdn enkaten tycker 
vi skulle kunna vara en utgdngspunkt for bAde biblioteket och fOrskolan: 

"Man lean anviinda. sprdketlsagor for attfdfram (triina,liira) ni.istan vad man 

vill och barnetlbarnen behOver." (s.95) 

Inom bamomsorgen finns en stor del av alia barn.Forskolan ocb biblioteket ar sarskilt 
viktiga for de bam som inte har en Uistradition med sig frAn hemmet. Ett mer strukturerat 
samarbete efterlystes av U och EBO men pA vilken nivA ska det ligga? I en tid dA orga
nisationsstrukturer plattas ut och beslut och ansvar delegeras, sA inser vi svArighetema 
med samarbete mellan "storhetema" fOrskola och bibliotek. Ska samarbetet ske pA fOr
valtningsnivA ocb bur ska det i sA fall forankras Uingre ned? Ska samarbetet och ansvaret 
for att det kommer till stAnd ske mycket lokalt mellan enskilda daghem och t.ex. en filial? 
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Hur behaller man, bur far man lust att utveckla arbetet, nar ramama bela tiden krymper? 

Ar det fortfarande ett mojligt mal att na alia barn? Hur manga forsok att m1 de som inte 

kommer, ska biblioteken gora? Hur gorman for att na de som inte kommer? Sist men 

inte rninst: Ar det mojligt att klara verksamheten utan att samarbeta med varandra? Vi 

tycker att samarbete ar en nodvandighet i dessa "fOrandringstider" dar forandring i manga 

fall star fOr rnindre resurser. Vi Staller manga fragor, men bar inte lika manga svar. 

3. Hur och varfor arbetar forskolar}: i Kalmar och Vaxjo med 

litteratur och sprak? 
Vi har i enkaten stallt flera fragor om fOrskolans arbete med sprak och litteratur fOr att fa 
en fOrstaelse fOr detta arbete. Vi fOrsoker spegla detta dels mot de dokument, som styr 

forskolan, och dels mot litteratur om barns sprakutveckling och sprakstimulans. 

Dokument som styr forskolans arbete med litteratur och barns spnik 
I Socialstyrelsens allmanna rad, som styr fOrskolan, framgar att det ar en viktig uppgift 

fOr fOrskolan att stOdja och stimulera bamen i deras sprakutveckling. Professor Ohman 

markerar kraftfullt i Barnstugeutredningen (s. 33 f.) att forskolan arden viktigaste skolan 

av alla skolor nar det galler barns sprakutveckling. Vikten av kvalitet i fOrskolans arbete 

finns inskriven i Socialtjiinstlagen. (s. 35) liksom att bamets allsidiga utveckling ska 

stodjas. De yngre barnens och invandrarbarnens sprak ska agnas sarskild uppmarksam

het. I Pedagogiskt program f or forskolan (s.36) fastslas att forskolan ska stOdja barns 

sprak och forskolearen ar viktiga ar for barns sprakutveckling. Spraket ar en viktig del av 

barns personlighetsutveckling och centralt for varje kultur. Spraket paverkar barns tanke

massiga utveckling och formaga att hilda begrepp. Barn ska liven fa kontakt med den 

rikedom som finns i bOcker. I liira iforskolan (s. 37) star ocksa att det ar en uppgift for 

forskolan att stOdja barns sprak. Bockernas fomaga att stimulera barns sprak, fantasi , 

formaga till inlevelse och bearbetning samt kalla till gemenskap framha.Ils. Vaxjo bar 

skrivit in fOrskolans ansvar fOr barns sprakutveckling i sin lokala plan (s.55). For lange 

sedan sag man bamen som sma vuxna och utan aldersspecifika behov (s. 8), men vi 

tycker att det idag finns kunskap om vad som ar bra fOr bamen. Det maste dock finnas 

pengar, ideer och engagemang. Vi menar inte harmed att engagemang saknas utan vi vill 

frarnhrula att det ar viktigt med engagemang. Det racker inte med bara pengar. 

A vdelningarnas ansvar fOr barns sprak 

Alla avdelningar, som svarade, anser att de bar ansvar fOr barns sprakutveckling. Manga 

motiverar sina svar utfOrligt, nagra skriver bara att det ingar i arbetsuppgiftema. U och 

EBO menar att bibliotekens ansvar ar att tillhandahaJla bra bocker. Bacta har noterat att 

de ofta ombeds att prata om sprakutveckling i samband med bokprat. De tror att de bar en 

teoretisk kunskap att formedla sarntidigt som de hade mycket att lara av fOrskolans per

sonal. 
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A vdelningarnas skal for att lasa och sprakleka 
Vi bad avdelningarna motivera varfor de Hiser fOr bamen och varfor de arbetar med 

sprillekar. Vi fnlgade inte hur de arbetar med spraket pa andra satt. A vdelningarna ger 

manga skal till varfor de laser for barnen. De tycker att hoglasning ar vardefullt ur manga 

olika aspekter t.ex. sprak:et, fantasin, gemenskap, inlevelse och nojet. Hoglasning verkar 

vara ett universalmedel. Finns det m\gon annan verksamhet, som ar lika starkt och mang
sidigt motiverad i arbetet med barn undrar vi? Personalen ger inte lika manga skal till 

varfor de arbetar med sprillekar. De allra fiesta skriver att man gor det for att det ar bra 

for barns sprak:utveckling. Manga skriver dessutom att det ar roligt. 

Hur och nar laser avdelningarna? 
Man laser bade planerat och spontant. Nastan alla avdelningarna berattar att de Hiser 
planerat atminstone en gang/dag. De som laser sallan eller aldrig motiverar detta med att 

de ar smabamsavdelningar eller har invandrarbarn i gruppen. De Hiser for ett - tva barn i 
taget och da har de stOrre mojligheter att samspela med bamen. Den stund, som ar 

vanligast fOr planerad lasning ar "vilan". Svensson (s. 43) kommenterar tidpunkten fOr 
Hisning. Hon tycker att man inte bara ska lasa vid sovdags utan liven tidigare under dagen 

da det finns utrymme for sprillig samvaro. I enkaten framg!r att "vilan" ar en stund da 

bamen slappnar av och ar helt inforstadda med att inte gora nagot annat. Personalen har 

forberett Uisningen, vilket bAde Svensson och Pramling (s. 43, 49) menar ar viktigt. Vi 
vet inte hur mycket utrymme personalen ger for samtal kring lasningen och vi vet inte vad 

som fOljer efter vilan. De fiesta avdelningar bearbetar det lasta ibland, men vi fragade 

dem inte hur. 

Spontan lasning 
Uisning ar en popular aktivitet bade bland personal och bam. Barnen tar ofta initiativ till 
spontan lasning och kan ofta da sjalva valja bok. Svensson och Pramling, (s.43, 49) an

ser att det ar bra om bamen sjalva far valja bok ibland for da kanske bamen uppskattar 

lasningen mer. Nagra avdelningar beklagar att mojligheterna till spontan lasning har 

rninskat. LJ och EBO polingterar ocksa vikten av den spontana lasningen. De ger bada en 

eloge till forskolan for att den pa ett naturligt satt arbetar med litteratur. Risken att bli av

bruten ar stor nar det galler den spontana lasningen framgar det i enkaten, men vi kan inte 

utlasa nagot ur enkaten om hur man hanterar detta. Vi kan bara hoppas att man har nagot 

satt att komma ihag vilken bok det var som Pelle lyssnade till sa att Pelle far lyssna klart. 

Dialog och hoglasning 
Soderbergh (s. 38 f.) skriver framst om de yngre bamens sprakutveckling. Hon betonar 

deras behov av kontinuitet i vuxenkontakterna. Hon ifragasatter om de kan fa sina behov 

av spraklig stimulans tillgodosedda inom fOrskolan dar det ar fa vuxna per barn och dess

utom viss personalomsattning. Vi tycker att Soderberghs tveksamhet ar an mer aktuell 
idag mot bakgrund av att det ar alltfler barn per vuxen inom forskolan. Flertalet av de tio 

forskare vi redovisar, framhruler att barns sprak utvecklas i dialog med vuxna. Personer 
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som har en nara och regelbunden kontakt med barnen, t.ex. foraldrar och personalen i · 

forskolan, ar viktiga fOr barns spnikutveckling skriver Svensson (s.43). Hagtvet (s. 47) 

delar denna uppfattning och hon skriver att man i fOrskolan bor lasa pa samma satt som 

foraldrar Hiser fOr sina barn. Man ska omsom prata med barnet om bilder, omsom lasa 

texten. Man ska formedla sin egen lasgladje och aven ge barnen mojlighet att uppleva sin 

gladje. 

Barn ar inte passiva mottagare av spraket utan de reflekterar over spraket <. ch fOrsoker 
fOrsta, skriver t.ex. Soderbergh och Wells (s.38 f., 44). Nastail alla forskare, som vi 

referar till, framhaller hoglasningens stora betydelse. Man motiverar detta pa olika satt. 
Wells och Clark (s.45) konstaterar att barn, som tidigt lart sig lasa, har haft fOdildrar som 

last mycket sjaJva och fOr sina barn. De menar att det ar viktigt att vacka barnens intresse 

fOr bocker och att fa dem att uppleva nojet av att lasa. Pramling (s.49) skriver att lasning 

stimulerar fantasin och ger barnet nya erfarenheter och kunskaper och Torneus (sAO) 

menar att hoglasning glantar pa dorren till fantasins och sagans varld. 

Vi tycker att detta staller krav pa bade fOrskolan och biblioteket. Det maste finnas tillrack

ligt med personal, sa att det finns utrymme fOr dialog. Det maste finnas en medvetenhet 
hos personalen om sina mojligheter att paverka bamens sprakutveckling och en kunskap 

om hur de ska gora detta. Och det maste finnas bocker, som lockar tilllasning, samtal 
och andra aktiviteter som inbegriper spraket. Svensson visar i sin avhandling att barns 

sprakutveckling stimuleras av hoglasning och medvetenhet hos de vuxna (s.41 f.). 

Spdiklek 
Pa Bomholm gjordes en star undersokningar, experiment, om vilken effekt spraklek kan 

ge (Hagtvet, s. 47). Manga bam deltog, de tranades under ett ar och foljdes upp under de 

tva forsta skolaren. De jamfOrdes med en grupp, som inte fick denna traning. Spraklek 

underlattar barnens las- och skrivinHiming. Aven Tomeus (s. 39 f.) menar att stimulering 

av barns sprakliga medvetenhet ar mojlig och att den Ieder till positiva resultat hos barnet 

nar det galler las- och skrivinHimingen. Tva tredjedelar av avdelningarna sprakleker varje 

dag. I Vaxjo sprakleker man i stOrre utstrackning an i Kalmar och kanske har det sam

band med att arbetet med barns sprak framhalls i Vaxjos barnomsorgssplan (s. 55). 

Spraklek forutsatter att bamen ar aktiva sa att det marks. En bok kan man lasa medvetet 

fOr att stimulera bamens sprak och man kan fOrvissa sig om att barnen bearbetar det hela. 

Men Pramling (s. 49) skriver att man ocksa kan Hisa for att lugna ner barnen, dampa dem 

och da ar inte spraket i fokus. 

Avslutning 
Hoglasning ar bra for mycket - ett universalmedel. Bam tar ofta initiativ tilllasning och 

fOrskolans personal laser garna. Spraklek ar roligt. Har finns mycket positivt att bygga 

pa. Vi anser att personalen i fOrskolan, med stod av biblioteken och fOraldrama, medvetet 
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ska stimulera barns spn1kutveckling liksom barns allsidiga utveckling med hjalp av 

becker. Barnen ska ocksa fa kanna gladje av backer! Detar all tid svart att mata vardet av 

en insats, nar det bandlar om manniskor. Vid vilken tidpunkt ska man mata? Efter 2 ar 

eller efter 12 ar eller 20 ar? Hur kan man vara saker pa att det ar just viss insats som burit 

frukt? Farskolan bar en skyldighet att stadja barns sprak.utveckling ocb kontakt med 

litteraturen. Biblioteken bar en skyldigbet att prioritera bamen. Var slutsats av uppsatsen. 

ar att fOrskolan ocb biblioteket i varje kommun bar diskutera vad de kan gora var ocb en 

fOr sig och tillsammans fOr att dels ge bam tillgang till universalmedlet Boken ocb dels 

for att stOdja barns sprak. Det finns manga saker att ta upp pa dagordningen, t.ex.: 

Hur kan forskolebarnens behov av backer tryggas? 

Hur kan farskolebarnens biblioteksbesok majliggoras? 

Bor vissa barn prioriteras nar det galler biblioteksbesak ? 

Hur kan fOrskolans personal fa information om nya becker? 

Hur kan forskolans arbete med litteratur ocb sprak utvecklas ocb vilken roll bar 

biblioteket? 

Vilka fortbildningar bebover forskolans och bibliotekets personal? 

Vilken roll kan samarbete mellan hogskoloma ocb biblioteken i Kalmar respektive Vaxjo 

spela, for samarbetet mellan forskolorna ocb biblioteken pa dessa orter? 

Vilken roll kan forskollararutbildningen spela? 

Vilken roll kan bibliotekarieutbildningen spela? 

Hur kan forskolans ocb bibliotekens gemensamma fora for erfarenbetsutbyte, planering 

ocb samarbete utformas? 

Pa vilken niva bor beslut om samarbete mellan fOrskola ocb bibliotek fattas? 
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Kall· och litteraturforteckning 

Otryckta kiillor 
De 100 mest utl4nade svenska f6rfattarna i folk-och skolbibliotek 1994 

URL: http://www.svff.seltopp94.html.- (Referensen upprattad 1996-08-27) 

Barnomsorgsplan & skolplan 1995/96- 1998/99. -Kalmar kommun, barn- och 

ungdomsnamnden 

Bokbollen : sammanstallning av information om Bokbollen infor utbyggnad jamte 

budgetforslag fOr 1991.- Kumla kommun, kulturforvaltningen, 1990 

Bokbollen 1995.- Kumla kommun, 1995 
M!lsattning, beskrivning, organisation 

Kulturforvaltnin~ns or~anisationsstruktur.- Kalmar kommun, 1995 

Kultur- och fritidsforvaltningens organisation.- Vaxjo kommun 

Schematisk bild over organisationen 

Kultuq>Olitiskt program fOr Vaxjo kommun. - Vaxjo kommun 

Beslut av kommunfullmaktige 1991-09-26 

MA1do1cument fOr Kalmar kulturnamnd. - Kalmar kommun 

Antaget av kultumamnden 1992-10-29 

MAlsattnin~en for BOKBOLLEN 1995.- Kumla kommun, 1995 

Ole Dole Doff : SprAkprojekt i Forsheda. Slutredovisning I Monica Lembke ... 

Varnamo, 1992 

Petterson. Lars, EngAngschansen II Barn behover lasa fOr livet I red. Axelsson. -

Stockholm: En bok fOr alla, [1990] 

Plan 1994 for bamomsor~ & skolbarnsomsorg i Vaxjo. - Vaxjo kommun 

Beslut av kommunfullmaktige 1994-02-24 

Projekt Ole Dole Doff I Monica Lembke ... Varnamo 

Planering av projeketet 

Samverkan mellan Skola/barnomsorg och Kultur/fritid i biblioteksfn\gor : rapport. -
Vaxjo kommun, 1995 



Yerksamhetsplan 1996-98: MAlbeskrivning, Verksamhetsbeskrivning. Verksamhet: 36 

Biblioteksverksamhet. - Vaxjo kommun 

Intervjuer 
Bemander-Orraryd, Elisabeth, sektionschef vid Barn- och ungdomsbiblioteket. 

Vaxjo,1996-06-13 och 1996-06-25 

Johansson, Lena, ansvarig for Bam- och skolaenheten, Kulturforvaltningen, 
Kalmar,l996-06-14 och 1996-06-20 

Telefonsamtal och brev 
Fyhrlund, Alf, regionchef, Statistiska centralbyrA.n, Goteborg, januari - maj 1996 

Hansson. Torbjom, Bam-och ungdomsforvaltningen, Kalmar, 1996-08-26 

Hjort. Christina, Skola-bamomsorgsfOrvaltningen, Vaxjo, 1996-08-27 

Informationsavdelningen. Kalmar kommun, 1996-04-25 

Informationsenheten. Vaxjo kommun, brev 1996-04-25 

Lembke. Monica, Biblioteket, Varnamo, 1996-03-07 

Tryckta kallor och litteratur 
Ambjomsson. Ronny, Familjeportratt : essaer om familjen, kvinnan, barnet och karleken 

i historien. - Stockholm : Gidl., 1978 

Barnbokens stiillnin~ (a) : inom biblioteksvasendet och inom bamomsorgen. - Stockholm 

: Statens kulturl'Ad, 1996.- (Rapport frAn Statens kulturrAd; 1996: 1) 

Barnbokens stallnin~ (b) : inom biblioteksvasendet och inom barnomsorgen, bilaga 9 till 

Statens Kultum\ds fordjupade anslagsframstiillning 1997- 1999.- Stockholm : Statens 
kultllllid, [1996] 

Bamomsorgen i socialtjanstla~en.- Stockholm: Socialstyrelsen, 1995.- (Allmanna rAd 

frAn Socialstyrelsen; 1995:2) 

BarnspAret : idebok for bibliotek I Eriksson, Anna Birgitta ... - Lund : Btj, 1994 

Barns villkor i foriindrin~stider : slutrapport. - Stockholm : Socialstyrelsen, 1994. 
(Socialstyrelsen foljer upp och utvarderar; 1994:4) 



Barnstu~utrednin~en. Forskolan dell.- Stockholm : LiberiAllm. fOrlaget, 1972.- · 

(Statens offentliga utredningar; 1972:26) 

Befolkningsstatistik 1995 : Del 3 : folkmangden efter kon, Mder och medborgarskap 
m m. -Stockholm: Statistiska centralbyr!n, 1996.- (Sveriges officiella statistik) 

Blomberg. Malin, Varldens basta lekmaterial : att arbeta med litteratur i forskolan. -

Stockholm: Liber, 1988 

Bruun. Ulla Britta, Det gfu vi i forskolan : kompletterande material till pedagogiskt 

program for fOrskolan.- Stockholm: Liber, 1983 

Clark. Margaret M., Understanding Research in Early Education. - New York: Gordon 

and Breach Science Publ., cop. 1989 

Dahl, Gudrun, Ideer om barndom och barnets natur. II Bam i tid och rum I Karin 

Aronsson ... -Malmo: Liber, 1984 

Den sociala snedfOrdelningen inom barnomsorgen I Socialstyrelsen. - Stockholm : Allm. 

forl., 1989. - (SoS-rapport; 1989:20) 

Ekstrom, Susanna, Hot mot samarbete. II Biblioteksbladet, 1977:4, s. 55-57 

Folkbiblioteksutredningen, Folkbibliotek i Sverige: betankande.- Stockholm: Liber, 

1984. - (Statens offentliga utredningar; 1984:23) 

Folkbiblioteken 1990 : MediebestAnd, lAneverksamhet, resurser och uppsokande 

verksamhet m.m. -Stockholm: Statistiska centralbyr!n, 1992. - (Statistiska 

meddelanden; Ku llSM 9201) 

Folk- och skolbiblioteken 1994: MediebestAnd, lAneverksamhet, resurser, oppethrulande 

m.m. Stockholm : Statistiska centralbyrin, 1995. - (Statistiska meddelanden ; Ku 11 SM 

9501) 

Fransson, Birgitta, BarnbOcker - en klassfrAga. II Opsis Kalopsis, 1996:2, s. 3 

Gisselquist. Lisbeth, Bokombud pA varje forskola. II Biblioteksbladet, 1987:11-12, s. 32 

Gisselguist, Lisbeth, Knutar pA ett rep : den rOda lx>ktrAden. II BarnspAret : idebok for 

bibliotek. - Lund: Btj, 1994.- S. 157-171 

Hagtvet Bente Eriksen, SkriftsprAkutveckling genom lek - hur skriftsprAket kan 

stimuleras i fOrskoleMdem. - Stockholm : NoK, 1990. - (Uirare Lar) 



lfu.lm, Pelle, Bevingade ord.- 14 omarb. uppl.- Stockholm: Albert Bonnier, 1976. 

Forsta uppl. 1939 

Holme. !dar Magne, & Solvang, Bernt Krohn, Forskningsmetodik: : Om kvalitativa och 
kvantitativa metoder.- Lund: Studentlitt, 1995 

lnjp'ar. David, Hjarnans engmgschans. //Dagens Nyheter, 1986-08-20 

Johansson. Jan-Erik, Svensk forskolepedagogik under 1900-talet.- Lund: Studentlitt., 

1994 

Jonkopingsmotet. // Biblioteksbladet, 1944, s. 213 

Jonsson, lnga, Litteraturen inom barnomsorgen i Kristianstad. - BorAs : Hogskolan, 

1988.- (Specialarbete /Hogskolan i BorAs. Institutionen Bibliotekshogskolan; 1988:31) 

Kindenber~. Birgitta, & Koldenius, Malin, Men g~ det att fOrverkliga dessa tankar i 

verkligheten?. // Biblioteksbladet, 1983:3, s. 61 - 62 

Koldenius, Malin, & Nilsson, Elisabeth, Uppsokande biblioteksarbete. // Anda hem till 
fru Nilsson : en metodutredning om uppsokande biblioteksverksamhet. - Stockholm : 

Statens kulturrAd, 1990.- (Rapport fr§.n Statens kulturrM; 1990:1).- S. 47-60 

Kulturutredningen, Kulturpolitikens inriktning : slutbetiinkande. - Stockholm : Fritze, 
1995.- (Statens offentliga utredningar; 1995:84) 

KAreland. Lena, Mote med barnboken : linjer och utveckling i svensk barn- och 

ungdomslitteratur.- Stockholm: NoK, 1994 

Ljungdahl. Anne, Boklek i text och bild.- 2. rev. uppl.- Stockholm: 
Litteraturframjandet, 1993.- (En bok for alla) 

Ljun~. Anne, The book game. II Scandinavian public library quarterly. - VoL 

27(1994) : no 2, s. 17-20 

Lundin. Dan, FrAn social till uppsokande biblioteksverksamhet. II Anda hem till fru 
Nilsson : en metodutredning om uppsokande biblioteksverksamhet. - Stockholm : 

Statens kulturrAd, 1990.- (Rapport frAn Statens kulturrM; 1990:1).- S. 15-21 

Uira i ft>rskolan: innehAll och arbetssatt fOr de aldre forskolebarnen.- Stockholm: 
Socialstyrelsen, 1990. - (Allmanna rAd frAn Socialstyrelsen ; 1990:4) 

Nationalencyklopedin. band 19.- Hoganas: Bra Backer, 1996 
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Noren-Bjorn. Eva, Arbeta-leka-Hira: kompletterande material till det pedagogiska 

programmet- Stockholm: Liber, 1983 

Passa upp. passa. passa vidare ... ? : Handbok fOr bambibliotek I Britt Engdal ... -
Stockholm: Liber, 1982.- (Barnkultur i praktiken; 4) 

Peda~~skt program for forskolan.- Stockholm: Socialstyrelsen.- 1987.- (Allmanna 

ri.d frAn Socialstyrelsen; 1987:3) 

Pramlin~. Ingrid, Carlsson, Maj Asplund, & Klerfelt, Anna, Lara av sagan . - Lund : 
Studentlitt., 1993 

Re~erin~ens prru>osition 1984/85:209 : om forskola for alia bam beslutad den 18 april 

1985 

Rydelius-Portefaix, Ulla, & Annetorp, Krisztina, Waldorfpedagogik och dagens 
dyslexiforksning. II Pd vag: tidskrift fOr Waldorfpedagogik, 1994:2, s.4-5 

Rydsio, Kerstin, Bamspdret i backspegeln. II Bamspdret : idebok fOr bibliotek. - Lund : 

Btj, 1994. - S. 15-25 

Simmons-Christensson, Gerda, Forskolepedagogikens historia.- 3 uppl.- Stockholm: 
NoK, 1987 

Skolexemplet Markazyd : en antologi om arbete med barns och ungdomars sprdkutveck

ling, skriven av pedagoger verksamma inom bibliotek, bamomsorg och skola i 

Markaryds kommun I redaktor Bengt MAnsson. -Markaryd : Markaryds kommun, 1995 

SmAbamens kultur- och mediebarometer 1992 I [red] Leni Filipson, Goran NylOf. 

Stockholm: Statens KulturrM, 1994 

Socialstyrelsens skrifter : to mjuni 1995.- Stockholm : Socialstyrelsen, 1995 

Statistisk drsbok for Sverige. - Stockholm : Statistiska centralbyrdn, 1996. - (Sveriges 
officiella statistik ; 82) 

Stromblad, Helena, Biblioteket och Oppna forskolan sldr sina pAsar ihop. II 
Biblioteksbladet, 1988:10111, s. 291 

StAhlber~. Carin, Bamboken mAste vara i centrum.//Dagens Nyheter, 1995-09-15 

Svensson, Ann-Katrin, Tidig sprfutimulering av bam. - Stockholm: A&W 
International, 1993. - (Studia Psychologica et pedagogica series altera cv; 105) 
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Svensson, Ann-Katrin, SprAldekar. - Lund: Studentlitt., 1995 

Sooerber&h. Ragnhild, BarnsprMc - forskning och tillampning : kompletterande material 

till pedagogiskt program for forskolan. -Stockholm : Liber, 1984 

Soderbergh. Ragnhild, Barnets tidiga sprfutveckling.- Uppl. 2.- Malmo: Liber, 1991 

Taube. Karin, Hur i all varlden Hiser svenska elever : en jamforande undersokning av 
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Almqvist & Wksell Hiromedel. - 1986. - (Pedagogiska biblioteket) 

TvA Hinsbibliotek blir ett.// SmAlandsposten 1996-08-24 

UNESCOs manifest fOr folk:bibliotek 1994. II Biblioteksbladet, 1995:2, s. 35-37 

Wallstrom ska utreda. //Dagens Nyheter 1995-09-16 
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bi laga j 
Enkat - besvaras av avdelningar 
Denna enkat skickas till forskolans alia avdelningar (ej dagmammor) i Kalmar och Vaxjo 
kommuner. Vi hoppas att ni alia besvarar vara fragor. Tva dagis har provsvarat pa 
fragorna. Det tog i genomsnitt 45 minuter. Vi tror att det under-lattar fbr er att besvara 
fragorna om ni borjar med att ogna igenom he!a enkaten. Skriv pa baksidorna om inte 
raderna racker till! 

Varje enkat ar markt med en siftra. Endast vi vet vilka fbrskolor siffrorna repre-senterar. 
Detta gar det mojligt for oss att ev. aterkomma till viss fbrskola med till exempel 
paminnelse, fler fragor. Vi kommer inte att offentliggora hur de olika forskolorna har 
svarat. Vi kc. mmer dare mot att redovisa hur man svarat inom de 1 0 - 11 omraden, som 
varje kommun ar indelad i. Vi viii ha svaren senast 96 02 16. Enkaten ar en del av vAr 
uppsats vid Bibliotekshogsko!an i Boras om forskolans och bibl iotekens samarbete. Stort 
tack! 

Ylva Jacobsson 
tel: 0499-260 27 

Karin Tunerstedt 
tel: 0470-126 33 

Fraga 1. Hur serer forskola ut? Markera med XI Det ar en fOrskola med: 

en avdelning 
2-3 avdelningar ..... 
4 eller tier avdelningar 
avdelning med 6-arsverksamr1et 
annan indelning - ange hurl .............. . 

2. Hur manga barn ar inskrivna pa avdelningen i februari? Ange antal barn! 

barn fOdda 1992 eller senare 
barn fbdda 1990 - 1991 
barn fodda 1989 eller tidigare 

3. Hur manga ganger/temin brukar ni med barn besoka nagot bibliotek? Uppskatta antalet! 

Ev. kommentar: ...... ...... .............. .......................................... .. .... ...... ...... ....... .. .. ... . 

4. Hur manga ganger/termin brukar ni med barn besoka bokbussen' Uppskatta antalet! 

Ev. kommentar: .. ..... ...... .. ............................ .... .. ... .. .......... ............ ..... ...... ....... .... . .. 



5. Hur langt ar det til! det bibliotek ni brukar besdka? Ange ung. antal km! 

km ..... . 

6. Hur langt ar det till bokbussen? Ange ung. antal km! 

km ..... . 
7. Tycker ni att ni kan ta er till biblioteket/bokbussen pa ett sakert satt med barnen med 
tanke pa trafiken? Markera med X! 

ja ..... . nej ...... ibland ...... 

Ev. kommentar: ................................................................................................... . 

8. Med vilka barn gar ni till biblioteket/bokbussen? Berattal ....... .. ....................... . 

9. Hur beddmer ni vardet av att besoka bib liotek/bokbussen med barn? Ange pa en skala 
1 - 4, dar 1 = mycket vardefullt , 4 = utan varde. 

Ev. kommentar: .. ......... .. ... .. ... .... .... ... .... .. .. ... ... .. .... .......... .. .. ..... ... .. ...... ... .. ............ . 

10. Hur kanner ni er bemdtta pa biblioteket/bokbussen, nar ni har barn med er? Ange pa 
en skala 1 - 4, dar 1 = mycket positivt, 4 = negativt ! 

Ev. kommentar : ... ... .. .... ......... ..... ... ... .. ... ...... .. ... ....... .......... .... ..... .... .. .. .... ....... ..... .. . 

11. Brukar nagon ur personalen ga utan barn till biblioteket/bokbussen fdr att lana backer 
till avdelningen, ev. avdelningarna? Markera med XI 

otta ...... ibland ...... sallan ...... aldrig .. .. .. 



. 
: 

Fr~gorna 12-17 handlar om backer. Med barnbocker menar vi skonlitteratur for barn, ex. 
sager, bilderbocker, kapitelbocker. Med faktaltemabocker menar vi facklitteratur for barn 
och/eller vuxna, ex. backer om djur. Med pedagogiskal psykologiska backer menar vi 
facklitteratur for vuxna. 

12. Hur ofta .!illlg[_ni de olika typerna av backer? Markera med X for varje typ! 

barn backer 
faktaltemabocke r 
ped./psyk. bbr.ke r 
andra backer 

alltid oft a ibland sallan aldrig 

13. Ange antalet backer som ni i februari har tillgang till pa den egna avdelningen samt 
vern de tillhor! Rakna med backer som ni ev. delar med annan avdelning. 

barnbocker 
faktaltemabbcker 
ped./ psyk. backer 
andra backer 

avdelningens/avdelningarnas bibli otekets/bokbu sse n s 

Ev. kommentar: ......................... ..... ............. ... ............... ............ .. ............... ......... . 

14. Hur manga backer k6Qte ni 1995? Ange ungefarligt antall 

barn backer 
faktaltemabdcke r 
ped./psyk.bdcker 
andra backer 

· egna avdelningen tillsammans med andra avd. 

Ev. kommentar: ..... ... ... ...... .. ......... .. ..... .... ... ............... ..... ........... .................. ... ...... . 

15. Hur forvarar ni barnbdckerna? Markera med ett X! 

alia barn kan utan att be vuxen om hjalp ta fram alia barnbocker 
alia barn kan utan att be vuxna om hjalp att ta tram en del barnbocker .... . 
en del barn kan utan att be vuxen om hjalp ta tram alia barnbocker .... . 
en del barn kan utan att be vuxen om hjalp ta fram vissa barnbocker 
inga barn kan utan att be vuxen om hjalp ta fram barn backer ..... 

Ev. kommentar: ............... ........... .. .. ... .... ............... .......... ... .. ............................... .. . 



16. Hur far ni tips om litteratur, som ni lanar och/eller koper? Ange de tva vanligaste 
satten for varje typ av backer! 

barn backer ........................................... ................................................................. . 

fakta/temabacker ............................................................ 00 ................................... . 

ped./psyk.backer .................... oo 00 00 ........ 00 .... 00 ............ 00 00 00 0000 oooo ... 00 ..... oo ................ 00 

andra backer ...... 00 ............................................ 00 •• 00 ............................................. . 

17. Vad tycker ni om bibliotekets utbud av backer? ............................................. .. 

18. Hur manga ganger under den gangna 2-arsperioden har nagon bibliotekarie 
presenterat barnlitteratur, "bokprat"? Ange antal ganger! 

vid personalmate 
vid fOratdrarmate 
vet ej ..... 

19. Om ni haft bokprat under den gangna 2-arsperioden , vem tog initJ ativet? 
Markera med X ( ev. flera )1 

ni pa avdelningen/farskolan 
biblioteket 
foraldrarna 
annan (ange vem,vilka!) .... .... ... .. ...... ... .. ........ ....... ......... ... o • • • •• • •• • ••• • • • •• • •••• •• •••••••••• •• 

vet ej .... . 

20. Har biblioteket under 1995 vid nagot tillfalle inbjudit fbrskolan (barnen) till biblioteket? 
Markera med ett X ( ev. flera ). 

till bokprat ja . .. .. nej ... .. 
till visning ja .. .. . nej .... . 
till "BOK-LEK" ja 00000 neJ . oo .. 

0 (b 00 1) annat- Ja eratta . .. .. .... .. ·oo· 00 000 00 .... 0000. oo oo ... 00 .. .. 0 .... .... 0. 0 • • 0 . .. 00 ........ 00. nej ..... 

21. Finns det nagon gemensam plan eller averenskommelse mellan farskolan och 
biblioteket om samarbete? Markera med X och berattal 

ja .. oo . nej .. .. .. 

Ev. kommentar: .. 0000000000 ... 0 .. . .. 00 00 . .. 000 . ..... . . .. . . . .. . . .... o . . .... .. . ....... .. . .. . oo .. .. . .. ....... . ...... .. . 



Fr~gorna 22-26 ror planerad och spontan lasning. Med planerad lasning menar vi den 
lasning, som personalen planerat in i verksamheten. Med spontan lasning menar vi 
Jasning, som inte ar planerad i forvag. 

22. Hur ofta laser ni planerat fOr barnen i grupp? Markera med X! 

flera ganger/dag ..... 
en gang/dag ..... 
fler an en gang/vecka 
en gang/vecka 
mer sallan 
aldrig ..... 

Ev. kommentar: 

23. Nar pa dagen sker den planerade lasningen for barnen i grupp? Skriv ex. samling, 
vii an eller klockslag! 

24. Beratta om den spontana lasningen (ex. omfattning, initiativ )! .. ................. . 

25. Vad bestammer oftast att lasestunden ar over? Beratta! Ange eventuell 
skillnad mellan planerad och spontan lasningl 



26. Hur otta bearbetar ni det lasta? Markera med X! Ange eventuel l skillnad mellan 
planerad och spontan lasning! 

alltid .... . 
ibland .... . 
sallan .... . 
aldrig .... . 

Ev. kommentar: ..................................................................................................... . 

27. Varfor laser ni for barnen? Skriv era synpunkter! ......................................... .. 

28. Hur otta arbetar ni planerat med barnen och spraklekar (ex. rim & ramsor)? Markera 
med X! 

flera ganger/dag 
en gang/dag ..... 
fler an en gang/vecka 
en gang/vecka 
mer sallan 
aldrig ..... 

Ev. kommentar: ................... ......... ..... ............ .. ..................................................... . 

29. Varfor arbetar ni med spraklekar? Skriv era synpunkter nedan och pa baksidan av 
detta papper! 



w 

30. Vilket ansvar anser ni att forskolan har for barns sprakutveckling i forhallande till 
foraldrar och till skolan? Skriv era synpunkter! 

u. ••• •• •••••••••••••••••·••·•••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••·•••• •••• •••••••••••••••••••••• ••••• •••••••••·•••••••••••••• = 
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31. Hur viii ni att samarbetet forskola - bibliotek ska se ut? Vad viii ni att biblio-teket ska 
gora, erbjuda? 

32. Om vi har missat nagot vasentligt, sam ror varfor ni laser tor barn , varfor ni arbetar 
med spraklekar- sa skriv har! 

Tack for er medverkan. Sand svaren med internposten till : Karin Vikstrom, 
Hovshagabiblioteket, Vaxjo for vidare befodran till Karin Tunerstedt 



bilaga 2. 

Intervjufragor 
De understrukna frftgorna skickade vi till Lena Johansson och Elisabeth Bernander-Orraryd innan 
respektive intervju. Ovriga fr~gor hade vi med oss. 

Yttre forhallanden som ev. paverkar antalet besok - aYstnnd, sakerhet. Enkatfragorna 5, 6 
och 7. 

Vilken arden basta platsen fOr kommunens barnbihliorek? 

*Vilket avstflnd bedomer du vara rimligt mellan forskola och bibliorek? 

Finns det utrymme fOr biblioteket au gora trafiksakerhersm!issiga overvaganden vid val av lokaler 
fOr biblioteket, hA!lplatser for bokbussen? 

*Har du n<lgon uppfatrning om det :ir s;ikert/os:iken att ta sig ti ll biblioteket med en grupp 
forskolebam? 

* Ar d<llig rrafiksakerher ett argument mr bokbus<.> 

0 

Asikter om bibliotek - \'ardet av och bemotandet \'id bcsuk, bibliotekets utbud. 
Enkatfdgorna 9, 10 och 17. 

Hur viii du att det ska var~1 n;ir forskola n komml..'r till biblioteket? 

Hur ar det, nar det ar bra och n;ir c!et ;[r d~li~t '? 

* Ar det stor sk illnad n~ir det kommer sm:i elk r stora h:1rn , sm:i el ler stora grupper? 

*Har biblioteket persona l- och lokalm;iss iga i'i:irut<i tt ningar :li t gora det ni vilP 

*Kommer forskolorna p;i overenskommen tid eller n;irsomhclst '! 

*Vilket ar btist'~ 

Vander .hlg du och dina kollel!or !.ill barnen ~ l kr !.ill fOrskolepersonalen, niir fOrskolan kommer ~ill 
besok? 

Ardetta n~got, som ni diskuterar bland person;tlen ? 

*Skater de (fOrsksolan) sig sj:Uva eller behovcr de mycke t hj~ilp av er? 

* Ar ni pel biblioteket nojda med er insats gentemor fOrskolan, niir de kommer pel besok? 

*Tror du atr dear nojda? 

I2..ry,g! 2/3 ar no jda med bokutbudet. Ar .ct.u no jd mc'c! den sifl.ran? 

FAr ni mil.nga onskemi\.l av forskolepersonalen om inkop av bocker for och om barn? 

*FAr ni m<lnga onskem~I om inkop av barnbocker? 

*Foljer ni onskemAien om bokinop, n;ir clet gii ll er barnbocker i lika hog grad som niir det galler 
vuxenbocker? 

*FAr ni fl er onskem!U av forsko lepersonalen n:ir ck kommer utan barn Un nar de har barn med sig? 
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*Hur vet ni pi\ biblioteket vilka bocker, som forskolornit viliJjna? 

*Har ni nAgra gemensamma traffar? 

Ar barnboksutgivningen rillracklig? 

Har ni tillrackligt med pene.ar fOr bokinkop? 

*Racker pengarna till fler eller fiirre bocker idag jiimfon med for 10 ilr sedan? 

*Vilka prioriteringar gor ni? 

* Ar det sv<lrt att rill handahillla bocker pA frammande sprak? 

Ar uppstallningen av barnbocke.r bra? 

Boeker- bocker man h1nar, forvaring av bocker, tips om bocker, fOrskolans bibliotek och 
inkop. En kiitfra go rna: 12, 13, 14, 15 och 16. 

Kommentera aktuell statistik om utljn i av harnbi.1cker Kalmar /Viixjb! 

Har du statistik over hur mvcket ftirskolans avdelnin£ar lttnar? 

Kan du fA fram en siffra !hl hur stor del av den tor:ila barnhoksutlftnine.en som forskolan stAr fOr? 

Vilken roll tror du att hihlioteken har niir tkt uiiller farskolornas bokfbrsorjning? 

*Hur miinga egna backer tycker du att det iir rimligt an avdelningarna har sji{}va? 

*Vilka backer bar de kapa? 

*Baslista? 

*Ska bibliotekeket st<'\ fOr huvLtdfarsorjningen av bi.-'>cker'.1 

*Lilnar de sA manga backer att inget blir kvar till andra l{tntagare? 

*JamfOr med skolan och beriitta om skilnnaderna! 

*Kommentera ev. skillnactcr mellan Kalmar och \fjxjo. 

Ska det finnas pedagogiska och psykologiska bocker, som handlar om barn !W bambiblioteket? 

*Varfor ar det vanligare att man l~nar ped.psyk. backer i Kalmar an vad man gor i Vaxjo? 

*Kan det hanga ihop med att barn- och huvudbiblioteket finns i samma hus i Kalmar? 

MAnga fAr tips om barnbocker fr~n bokklubbar och likn:mde, vad tycker du om det? 

*Viii du oka inflytandet och i sft fall bur? 

Hur viii du arr bibliotekets hacker fbrvaras Q..i! fbrskolorna? 

*Tycker du att forskolorna ska skilja pa forvaringen av de egna bockerna och av bibliotekets 
backer? 

*Vad hander om forskolorna liimnar tillbaka trasi~a bi.icker'? 



* Ar slitaget stort? 

*Finns det t~liga backer'~ 

Ansvar for sprakutvecklingen • varfOr Hiser och spraldeker personalen, vilket ansvar har 
personalen. Enkatfragorna: 27,29 och 30. 

Vilket ansvar tycker du att biblioteket har for barns sprakutveckling? Relatera gama till foraldrar. 
fOrskola och skola! 

Har biblioteket nagor att lara forskolan om sprakurveckling eller ar der tvarrom? 

*Ska ni ha gemensam fonbildning eller aralia fuiWrda? 

*Ar detta ett omrade dar biblioteken kan flytta fram sina positioner eller ska biblioteken noja sig 
med att tillhandah~l Ia backer? 

Forskolans arbete med litteratur- den planerade lasningens omfattning och tidpunkt, 
spontan lasning, liisestundens avslutande, bearbetning, spdklekarnas omfattning. 
Enkatfragorna: 22, 23, 24, 25, 26 och 28. 

Har du nagra kommentarer !ill hur avdelnin!!arna svaraC I sf\ fall vilka? 

Vilka overvaganden gor ni n:-tr ni planerar sa~ostuncP 

Vad tycker bibliotekspersonalen om att ha s:t!!oswncl'l 

*Kan biblioteket urveckla konsten att beriitra s:t~or'? 

*Kan man lana flanosagor p~ biblioteker? 

*Vilken uppgift har bibliorekspersonalen gentemot forskokpcrsonalen n~ir det galler 
litteraturpedagogi k for forskolebarn? 

Befintligt samarbete- overenskommelse, bokprat for ,·uxna, inbjudan till biblioteket. 
Enkatfdigorna: 18, 19,20 och 21. 

Har ni n§.gra overenskommelser med de olika flirskolorna om samarbete? 

Vilken 1YQ av overenskommelser? 

Finns det n~gra overenskommelser mellan de olika n:imnderna och forvaltningscheferna om 
samarbere? 

Vad kan etr stmkturerat samarbete fil fOr effekter? 

*Vem har egentligen ansvar for samarbete? 

*B~da kommunema organsierade om sina n~imnder och forvaltningar fOr nagra ~r sedan Har detta 
pAverkat, och i sa fall hur, fOrskolornas och bibliotekens samarbete? 

* Ar det mer rimligt att samarbeta kring sex-aringarna ~~n kring de yngre bamen? 

*Betalar forskolorna n<'\got p~ central niva rill biblioteken for alla boklan? 

Ardet vardefullt med bokprat och i sa fall varfor') Vilken ~ har arbetsgivaren 1ill bokprat? 
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*Betalar forskolorna for bokprat? 

*Hur mycket? 

*Hur kompenseras ni om ni bokpratar p~ kvallen? 

*MarknadsfOr ni denna aktivitet? 

* Ar det roligt att bokprata? 

Varfor ar boklek vanligare i Kalmar ~in i VHxjo? 

Vilken ~ har ni gentemot andra ili.n biblioteket och kulturfOrvaltningen) som vill utnyttja 
bibliotekets lokaler fur barnprogram? 

*Vern initierar "teater och musik" p;'l biblioteket? 

*Hur ofta tycker du art biblioteket bjuder in forskol:m till olika aktiviteter? 

Hur tycker du att samarbete med fOrskolorna fu nl!erar? 

Hur arbetar ni "uppsokande"? 

Onskat samarbete- fritt all tycka. Enkatfn'iga: 31. 

Miinga viii ha information om backer; en del villlhl besok av biblioreket; man vill bli inbjuden till 
biblioteket, .!ill saeosrund, .!ill reater/musik. En del p;1pekar art bibliotekers oppetrider inte stammer 
bra med forskolans verksamhet och n;igra Y..illlvssn;tlliln;igon forfattare. Kommentar! 

Hurvill du arr samarbetet ska se QC 

*Hur kan biblioteket ge tler tips? 

*Gii igenom alia onskem~len! 

Ovrigt- fritt att tycka. Enkatfdga 32. 

Det ar inte s~ m~nga som har svara t!hl denna fr;l!!;t. t\:l!!ra p;ipekade att Hisning och sprAk ar viktiga 
saker liksom bibliorek samt all enbten \'ar f()r L'\n~ Vi redovisar mer niir vi traffas. 
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Hogskolan 
i Boras 

Ht>g:>~~0lan i BorAs ID' en nation ell hOgskola. Studenter kom
mer frAn hela iandet filr att studera bar. H~gskolan bestar av 
fern iru;titutioner och utbildningsprogram och kurser ges in om 
omrMemt bibliotek och infonnation, textil, teknik, pedago
gik sF.mt data och ekonomi. 

Hogskolans lokaler ligger mitt i centrala BorAs. 
1977 grundades Hogskolan i BorAs, men de textila ut

bildningarna bar sitt ursprung llnnu langre tillbaka i den stat
Jiga Tekniska VMskolan som inrattades redan 1866. 

F orskning och utvecklingsarbete ar en expanderande del 
av hOgskolans verksamhet. Ht>gskolan samverkar bar med 
foretag, statliga myndigbeter och kommuner i Sju
baradsbygden och i andra delar av landet och utlandet. 

I nstitutionen 
bibliotekshogskolan 

Biblioteksht>gskolan bar funnits i Boras sedan 1972. 
I mAnga Ar var bibliotekshogskolan i BorAs landets enda 

specialhogskola for bibliotekarier, men genom universite
tens och hOgskolomas nya frihet bar bibliotekarieutbild
ningar inrattats aven '?A andra universitet. 

Bibliotekarieutbildningen Ieder till en rnagisterexamen 
som oQlfattar sammanlagt 160 poang (motsvarar Atta tenni
ner), varav minst 80 poling inom amnet biblioteks- och 
infonnationsvetenskap. 

Forskarutbildning i biblioteks- och infonnationsveten
skap ges vid Goteborgs universitet. 

lnstitutionen biblioteksMgskolan 
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llllllllllllllll 
16000 000091118 

! i Boras 
PRAS 
16 4(} 00 



 
 

 
 

BADA – BORÅS AKADEMISKA DIGITALA ARKIV 

 

 
 
 
 
 

 
 

Detta är en inskannad och digitaliserad magisteruppsats från BHS (Bibliotekshögskolan) vid 
Högskolan i Borås. Magisteruppsatsen skrevs som examensarbete på bibliotekarieutbildningen 
mellan åren 1995 och 2006. 
 
Bibliotek & läranderesurser (BLR) vid Högskolan i Borås har utfört digitaliseringen och har 
använt de exemplar som funnits i bibliotekets samlingar i befintligt skick. 
 
De digitaliserade magisteruppsatserna är publicerade i Borås Akademiska Digitala Arkiv 
(BADA), som är högskolans system för digital publicering. http://bada.hb.se 
 
Upphovsrätten tillhör författarna. 
 
Publiceringsår i BADA: 2014 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


