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Förord 

Jag skulle vilja tacka alla som har gjort detta examensarbete möjligt för mig. Först och främst 

den sprudlande förskolläraren Ulla Linderoth som gav mig förslaget att undersöka just 

sexårsböckerna. Alla trevliga förskollärare som ställde upp på mina intervjuer och då alla 

rektorer som tillät mig att komma till deras skola. Tack till trevliga bibliotekarien som gav 

mig alla svar hon hade. Alla föräldrar som deltog i enkäten. Sedan vill jag tacka Ulrik Starck, 

kultur- och fritidschef i Markaryds kommun, som sponsrat mig med papper och kuvert till 

enkäterna och bjöd på te i personalrummet. Jag vill också tacka Pia Hardinsson på Markaryds 

bibliotek som under hela min studietid och nu under mitt examensarbete hjälpt mig att hitta 

litteratur och fjärrlånat böcker från alla möjliga orter till mig. Sedan vill jag tacka min 

handledare Fredrik Hansson som ställt upp och svarat på alla frågor som jag haft och gett mig 

konstruktiva tips samt bjudit på god ”After eight”. Tack till Andreas Petersson som hjälpt mig 

med tips till formatering. Och slutligen tack till David, min andra hälft, som sett till att jag 

uttryckt mig tillräckligt tydligt i min text.  
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Abstrakt 

Språket ses ur ett sociokulturellt perspektiv som en av den viktigaste nyckeln till kunskap. 

Genom språket kommunicerar människan och förmedlar kunskap vidare. Olika kommuner i 

landet arbetar olika med att stimulera barns språkutveckling. I Markaryds kommun har man 

valt att arbeta med ”Sexårsböcker” i förskoleklassen som en del av ett språkstimulerande 

projekt. Jag har undersökt hur dessa böcker bearbetas i förskoleklasserna och i vilken grad de 

läses i hemmet då böckerna delas ut till barnen efter att de har bearbetats. För att skapa mig en 

bild av arbetet har jag intervjuat alla förskollärare som arbetar i förskoleklasserna i 

kommunen samt skickat ut enkäter till föräldrar. Det pedagogerna berättar visar att de arbetar 

medvetet med olika metoder för att stimulera barnens språkutveckling och deras intresse för 

läsande- och skrivande. Enkäterna visar att en del hem inte läst någon av böckerna men nästan 

hälften av föräldrarna svarar att deras barns intresse för böcker i allmänhet har ökat genom 

arbetet med sexårsböckerna.  

 

Nyckelord: Sexårsböcker, Förskoleklass, Språkutveckling, Populärkultur. 
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1. Bakgrund 

 

Biblioteken i Markaryds kommun delar varje år ut tre böcker till varje barn som går i 

förskoleklass som en del av ett språkutvecklande projekt. Vid detta tillfälle får barnen i 

förskoleklassen besöka ortens bibliotek, där en bibliotekarie är ansvarig för böckerna. 

Förskollärarna som arbetar i förskoleklassen får tillsammans med de ansvariga 

bibliotekarierna varje år utvärdera och välja nya böcker till nästkommande år. Böckerna 

bearbetar förskollärarna tillsammans med barnen under terminerna och barnen får lov att ta 

hem dem när de arbetat färdigt. I och med att alla förskoleklasser i kommunen arbetar med 

dessa böcker ansåg jag det betydelsefullt att undersöka hur böckerna bearbetas och i vilket 

syfte. Jag ansåg också det betydelsefullt att undersöka vilken betydelse böckerna har haft i 

hemmet då barnen får ta med sig böckerna hem. Genom en kvalitativ metod med intervjuer av 

pedagogerna och ansvarig bibliotekarie har denna studie genomförts. Även föräldrarna till 

barn som fick böcker 2010 har varit delaktiga i studien genom en enkät. Jag vill genom min 

undersökning belysa hur ett språkutvecklande projekt som sexårsböcker kan se ut och 

möjligtvis vilken betydelse det kan ha för barns lärande.  

 
”Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom 

språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur 

andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna 

förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts”.     

                                                                                                                           Lgr 11, Skolverket, 2011 

          

2. Syfte  

 

Syftet med denna undersökning har varit att undersöka sexårsböckernas betydelse för barnens 

lärande samt hur de olika förskoleklasserna arbetar med sexårsböckerna och i vilken mån 

böckerna kommit till användning i hemmet. Det finns många olika sätt att bearbeta en bok 

och därför är det betydelsefullt att undersöka hur pedagogerna gör. Hur tänker pedagogerna 

och bibliotekarierna omkring vilka böcker som ska väljas ut? Vad anser pedagogerna att 

böckerna har för betydelse för barnens lärande?  Mitt syfte har också varit att undersöka 

betydelsen av sexårsböckerna i hemmet. 
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2.1 Frågeställningar 

 

 Hur arbetar man med sexårsböcker? 

 I vilken grad kommer sexårsböckerna till användning i hemmet och hur pass stor 

betydelse har de för barnens intresse av böcker i allmänhet? 

 

3. Teorier om barns språkutveckling och barns läs- och skrivlärande 

 

Här följer teorier om språkutveckling och teorier inom läs- och skrivlärande. 

3.1 Språkutveckling ur ett sociokulturellt perspektiv  

 

Ett sociokulturellt perspektiv härstammar från Lev Vygotskijs teorier om lärandet och utgår 

från att språket är det viktigaste redskapet till kunskap. Genom språket förmedlar vi våra 

tankar och Vygotskij menade att när man lär sig prata lär man sig att tänka. Ett barn utvecklar 

sitt språk genom sociala relationer med andra. Den sociokulturella teorin bygger på att ett 

barn tillför sig ny kunskap genom att tillsammans med en mer kompetent person lösa 

problemet eller klara en färdighet (Lindö, 2009, s.33). Det är viktigt att poängtera att en mer 

kompetent person kan vara ett annat barn, en kamrat eller en vuxen. Däremot menar Lindö 

(a.a., s.33) ur ett sociokulturellt perspektiv att vuxenstödet är centralt för lärande hos barnet.   

3.2 Böckers och högläsnings betydelse för barns språkutveckling 

 

För att barn ska lära sig att läsa och skriva ses barnböcker som ett vanligt hjälpmedel. Böcker 

ska inspirera, stimulera och utveckla barnens kunskap och lärande. Lena Kåreland (2001, s.18 

f.f) menar att det är viktigt att man skapar en positiv inställning till böcker för barnen. Hon tar 

upp bibliotekets och skolans betydelse som litteraturförmedlare. Men god tillgång till 

litteratur är inte tillräcklig för att väcka barns lust för böcker. Karin Jönsson (2007) skriver i 

sin avhandling om böckers betydelse för barnens inlärning. Hennes avhandling bygger på 

studier som hon genomfört då hon själv var lärare i klass F-3. Hon skriver att bokläsning 

tillsammans i grupp bidrar till en gemenskap där alla kan ta del av innehållet oavsett 

läsförmåga. Det ges också möjlighet att välja en mer komplex text då man kan diskutera det 

efteråt (a.a., s.10). Hon hänvisar i sin avhandling till tidigare forskning, Bus, van Ijzendoorn 
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& Pellegrini (1995) och Dunning, Mason & Stewart (1994) som menar att högläsning 

påverkar barns skriftspråkliga utveckling (Jönsson, 2007, s.61). Efter studier som hon gjort i 

sin klass från F-3 belyser hon lekens betydelse för fortsatt inlärning. Från en bok utvecklas 

många gånger en lek som får betydelse för barnet och dess inlärning. Leken skapar en mening 

(a.a., s.235). Leken är av stor vikt för barnens fortsatta lärande då barn ständigt lär sig nya 

saker genom leken. 

 

När barnet börjat läsa finns det en mängd olika förmågor som barnet behöver behärska. 

Forskning om barns läs- och skrivlärande menar att barnen behöver ha en fonologisk 

medvetenhet i samverkan med stort ordförråd, förmåga att återge satser och berättelser och att 

vara en aktiv samtalspartner för en fortsatt läs- och skrivutveckling. Dessa språkliga förmågor 

börjar i hemmet, förskolan och i förskoleklassen (Liberg, 2006, s.22). För att ett barn ska 

utveckla en god läs- och skrivutveckling krävs att det finns ett samband mellan barns 

fonologiska, morfologiska och syntaktiska medvetenhet. Fonologisk medvetenhet handlar om 

hur vi uppfattar, urskiljer och producerar varje språkljud. Morfologisk medvetenhet innebär 

att man kan dela in ord i stavelser och böja dem. Syntaktisk medvetenhet tar sig uttryck i att 

man kan sätta ihop ord till satser (Lindö, 2009,s.20). Tarja Alatalo som nyligen utkommit med 

sin avhandling som handlar om skicklig läs- och skrivundervisning i åk 1-3 (2011, s.44), tar 

även upp pragmatisk medvetenhet som en byggsten. Hon skriver att pragmatisk medvetenhet 

innebär att förstå hur språket används. Att kunna förstå orden och meningen bakom dem, dvs. 

att kunna läsa mellan raderna. Ett stort ordförråd tas av flera forskare upp som en viktig del av 

den framtida språkutvecklingen, men hur får barn ett större ordförråd? Barns ordförråd ökar 

enligt Alatalo (a.a, s.50) genom att barn får höra berättelser. Genom att läsa många böcker och 

framförallt böcker med olika sorts genrer berikar man barns ordförråd. Både Bråten (2008) 

och Lindö (2009) lyfter fram betydelsen av att barn får möta olika sorters texter och genrer. 

Bråten (2008, s.100) menar att bokläsning med barn kan leda till utvecklande samtal och bidra 

till att nya ord som i vanliga fall inte används av varken barn eller pedagog kan lyftas fram. 

Han skriver också att texten som innefattar dessa nya ord ger tolkningsstöd och kan bli en 

utgångspunkt för att stimulera den fonologiska medvetenheten. Men Alatalo (2011, s.50) 

skriver samtidigt att undervisningen i klassrummet inte räcker till utan barns ordförråd 

behöver utvecklas i andra verbala sammanhang. Däremot menar Kåreland (2001, s.18 f.f) att 

lärare med goda kunskaper om barnlitteratur har stor betydelse för att väcka barns intresse av 

böcker.  
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Att lära sig att läsa stannar inte vid att kunna läsa en text. Det krävs en läsförståelse som 

kopplas ihop med pragmatisk medvetenhet. Bråten (2008) menar att barn måste förstå det de 

läser. Han skriver att grunden till en ”god läsförståelse står att finna i språkliga färdigheter 

som barnet utvecklar före skolstart” (a.a., s.17). Genom att barn får möta olika sorters genrer, 

texter, kan man också öka läsförståelsen. Han menar att det är en nödvändighet att barn förstår 

olika sorters texter för att nå en funktionell läskompetens i vårt kunskapssamhälle. Enligt 

Alatalo (2011, s.51) ökar inte elevernas läsförståelse enbart av att läsa böcker utan genom 

olika lässtrategier såsom att ställa frågor till texten, att samtala om texten, rita bilder, 

sammanfatta texten. Däremot menar hon att intresse och förförståelse är de viktigaste 

komponenterna till god läsförståelse. Även Liberg m.fl. (2010) skriver att vissa forskare 

menar att en god läsförmåga även innefattar att kunna läsa bilder. Det nämner Bråten (2008, 

s.14) också när han skriver om att läsförståelse innefattar även grafisk framställning, bilder 

och kartor. Läsförståelse innebär förutom att man förstår författarens mening också att man 

ger texten sin egen mening genom att samspela med sina tidigare erfarenheter och kunskaper 

(a.a., s.14). När det gäller högläsning anses boksamtal ge starkare effekt på språkutvecklingen 

än om man bara läser boken rätt upp och ner (Svensson, 2009, s.151). Det menar också 

Chambers (1993) som tar upp betydelsen av att ställa frågor till boken man läser genom s.k. 

boksamtal.  

3.3 Språkutveckling i hemmet 

 

I och med att de språkliga förmågor som barnet behöver behärska börjar i hemmet, förskolan 

och förskoleklassen så har de kontexterna en stor betydelse för barns språkutveckling. Ur ett 

sociokulturellt perspektiv sker lärandet i olika kontexter där hemmet kan ses som en kontext.  

Barn lär sig inte läsa och skriva enbart i skolan och därför är skolan inte den avgörande delen 

för barns läs- och skrivutveckling. Kåreland (2001, s.43) menar att det är av stor betydelse att 

föräldrar engagerar sig för barns språkutveckling. I studien av Alatalo (2011) lyfter flera 

lärare upp att föräldrar har en betydande roll för barns läs- och skrivutveckling. Men vet 

föräldrar om detta? I en studie som Svensson (2009, s.140 f.f) hänvisar till visade det att 

föräldrar som fått information om språklig stimulans språkstimulerade sina barn mer. Det är 

ingen självklarhet för föräldrar att man i hemmet bör språkstimulera sina barn. En 

internationell studie, Barns läskompetens i Sverige och i världen (PIRLS, skolverket, 2003), 

av barns läsning i åk 3 och 4 visade att hemmiljön och föräldrars läsande har betydelse för 

barns läsutveckling. Sverige låg i studien från 2001 högt upp beträffande de som behärskar 
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läsning på olika sätt. I studien framgick det att bakomliggande faktorer till den gynnsamma 

läsutvecklingen var att föräldrarna läste både för barnen och för sig själva samtidigt som de sa 

att de uppskattade läsandet. I de svenska hemmen fanns också fler böcker än i många andra 

länder. Lindö (2009, s.151) hänvisar till Wåhlin och Asplund Carlsson (1994) som i sin 

forskning kom fram till att de barn som kom från hem där föräldrarna läst mycket för barnen i 

förskoleåren var de barn som i mellanåldern och upp på högstadiet slukade många böcker. 

Svensson (2005, s.34) menar att barn behöver höra samma bok flera gånger och menar att det 

är bra om man i förskolan berättar för föräldrarna om de böcker man läser för barnen för att 

uppmuntra föräldrarna till att läsa. Hon tar upp betydelsen av att barnet får upptäcka boken 

tillsammans med föräldrarna då barnet inte alltid själv kan berätta varför de tycker om en viss 

bok. Här ses föräldern som en medupptäckare. Även Jönsson (2007,s.236) tar upp betydelsen 

av att barn får läsa eller höra en berättelse flera gånger.  

3.4 Begreppet Literacy 

 

Ett begrepp som används flitigt idag när det gäller barns läs- och skrivande är det engelska 

ordet literacy. Carina Fast (2008) skriver att literacybegreppet har diskuterats och att man har 

försökt översätta det till svenska men det har förefallit problematiskt. I hennes bok kan man 

läsa följande (s.39): 

”Länge handlade literacy enbart om läsande och skrivande. Så införlivades även språkets 

muntliga sida. Idag har även multimodala texter, texter som blandar bilder och tryckt text, 

inbegripits i begreppet”.  

Lindö (2009, s.42) lägger till en ytterligare dimension av begreppet där hon menar att man 

behöver ha ett rörligt intellekt vilket innefattar att man kopplar ihop det man läser eller hör 

med tidigare erfarenheter, att man förhåller sig kritisk och att man kan uppfatta det som står 

mellan raderna. Lindö (2009) menar att man ökar barnens literacykapital genom att barnen får 

möta olika sorters genrer. Fast (2008) skriver dock att populärkulturen som kan ses som en 

genre oftast inte ges utrymme i skolans värld. Populärkultur menar Fast utifrån andra 

författare, är en form av kultur som ofta ställs i motsats till någon sorts ”finkultur”. Med 

populärkultur menas en kultur som ofta är producerad för många människor och med 

massproducerade produkter. Några exempel på populärkultur som dagens barn ofta har 

erfarenhet av är Pet Shop, Star Wars och olika Disney inspirerade figurer. Dessa figurer 

återfinns i bl.a. filmer och böcker. Fast skriver att vissa erfarenheter som barnen bär med sig 
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inte räknas som ett kapital i skolan. Hon ställer sig frågan om det finns en motsättning vad 

gäller det som läroplanen uttrycker. Dels att undervisningen ska bygga vidare på barnens 

erfarenheter, dels inställningen från pedagoger att populärkulturen är något privat som skolan 

inte skall lägga sig i. I sin studie har hon följt sju barn under deras år i förskolan, 

förskoleklassen och första årskurs. Det visar sig att dessa barn använder sig av tidigt läs- och 

skrivande ofta inspirerat av populärkulturen. I studien framkommer det att skolan ofta inte tar 

tillvara på den kultur som barnen har med sig. Fast ställer sig då frågan om varför inte skolan 

tar till vara på det som ger barnen så stor glädje. Barnen har med sig tidigare erfarenheter från 

hemmet när de börjar skolan. Fast pratar om family literacy (s.51) som ett begrepp över de 

språkliga aktiviteter som barnen möter i deras familjs kulturella utbud. Familjen har ett stort 

inflytande över barnens läs- och skrivlärande.  

Sammanfattning 

Barns språkutveckling och läsande- och skrivande sker i alla de olika sociala och kulturella 

sammanhang som de ingår i varav hemmet och förskoleklassen är en del. Barn erövrar tal- 

och skriftspråket genom samspel med andra där bl.a. föräldrar och pedagoger har en viktig 

roll. Böcker har en betydande roll för barns språkutveckling. Genom böckerna förmedlas ett 

visst språk som tillsammans med bilder kan ge barnen ett nytt perspektiv. Men böcker 

behöver inte bara läsas utan bör bli föremål för samtal för att ge barnen en större förståelse.  

 

4. Boktyper 

 

I detta kapitel berör jag de olika typer av böcker som delas ut som sexårsböcker. Det är av 

betydelse att man får en förförståelse av vad de olika böckerna innehåller. Som Bråten (2008) 

och Lindö (2009) menar, finns det en betydelse av att barn får möta olika sorters texter. Detta 

gör barnen t.ex. genom olika typer av barnböcker.  

4.1 Bilderbok 

 

En bilderbok är enligt Nettervik (2002, s.67) en bok där bilderna spelar en dominerande roll. 

Det innebär inte att det bara behöver finnas bilder. Ofta förekommer det en stor bild per 
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uppslag och denna är oftast i färg. Fast (2008, s.88) menar att bilderna i en bok är lika viktig 

som texten för att lägga en grund för literacy.  

4.2 Bok med rim och ramsor 

 

En bok med rim och ramsor är i många fall en bok där det ges tillfälle att leka med språket. 

Svensson (2009) menar att barn i sexårsåldern ofta är inne i en lekfull period av sin 

språkutveckling. Hon menar att barn i denna ålder har intresse för slang, nonsensord, rim och 

ramsor. Alatalo (2011, s.78) hänvisar till tidigare forskning (Wagner & Torgesen, 1987) som 

menar att den fonologiska medvetenheten hos barnen i slutet av förskoleklassen visat sig vara 

betydelsefull för barns läsförmåga i åk 2. Hon skriver att den fonologiska medvetenheten 

innebär bl.a. att kunna rimma och leka med språket.  

4.3 Sagobok 

 

Det finns olika typer av sagor och då menar man främst folksagor och konstsagor. Folksaga är 

en saga som spridit sig muntligt genom berättande. Konstsaga är en saga som är skriven av en 

författare. En saga ska innehålla något övernaturligt. Ofta börjar en saga med ” Det var en 

gång” och avslutas med ”och så levde de lyckliga i alla sina dagar”. Sagan berättar ofta om 

olika klasskillnader och skillnaden mellan gott och ont (Nettervik, 2002).  

 

5. Metod 

 

Nedan följer en beskrivning av hur jag har gått tillväga i min undersökning. Här beskrivs 

också anledningen till att jag har valt att genomföra studien på följande sätt. 

5.1 Metodval 

5.1.1 Vetenskapligt perspektiv 

 

Min studie utgår från ett fenomenologiskt perspektiv vilket innebär att man vill få en 

förståelse av hur något är. Jag har velat komma åt de olika upplevelser som både pedagoger 

och föräldrar har när det gäller sexårsböckerna. Birkler (2005) beskriver att om man utgår från 
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det fenomenologiska perspektivet är det själva upplevelsen som intresserar en (a.a., s.112). 

Undersökningen har genomförts genom att samla in data från olika intervjuer med pedagoger 

och ansvarig person på biblioteket. Intervjuerna har spelats in eftersom jag har använt mig av 

öppna frågor och samtidigt velat säkerställa tydliga svar vilket ökar validiteten. Kvale 

(1997,s.120) uttrycker betydelsen av att lyssna engagerat vilket jag har velat göra. Innan varje 

intervju har intervjupersonen fått möjlighet till att ta del av de frågor som jag ställt genom att 

jag skickat ut dessa i förväg. Detta har varit ett önskemål från de intervjuade för att kunna 

svara på mina frågor. Jag valde att använda en halvstrukturerad intervjuform (Eliasson, 2010) 

där jag hade fasta frågor men samtidigt kunde utveckla nya frågor allt eftersom 

intervjupersonen berättade. Undersökningen har också genomförts med hjälp av en enkät som 

skickats ut till alla föräldrar med barn i åk 1 i Markaryds kommun. Undersökningen omfattar 

således både en kvalitativ studie där varje enskilt svar har betydelse för min studie och en 

kvantitativ studie där jag undersökt större drag. Jag har inte gått in på detaljer om föräldrars 

läsvanor generellt utan endast läsningen av sexårsböckerna. Enligt a.a. (s.21) är kvalitativa 

metoder ett bra sätt när man vill tränga på djupet, vilket jag ville göra genom mina intervjuer 

av förskollärarna och bibliotekarien. Angående kvantitativa metoder menar a.a. (s.21) att de 

passar bra när man vill generalisera utifrån en mindre grupp. Föräldrarna som deltagit i 

enkätundersökningen är i denna studie den grupp som jag kommer generalisera utifrån för att 

beskriva betydelsen av böckerna. 

5.1.2 Teoretiskt perspektiv 

 

Denna studie utgår från ett sociokulturellt perspektiv där lärandet och utvecklingen sker i 

olika kontexter så som Säljö (2000) menar. Ett barn lär sig inte läsa och skriva enbart i skolan 

utan processen sker även i andra miljöer såsom i hemmet. Därför skulle sexårsböckerna kunna 

utgöra en möjlig väg till kunskap. Lärande ses ur ett sociokulturellt perspektiv som något som 

sker i samspel med andra (a.a). Kunskap uppstår mellan olika människor. Barn lär sig inte 

läsa och få intresse för böcker enbart själva utan det sker också i samspel med andra. 

5.2 Att genomföra en intervju 

 

En intervju är ett samspel mellan intervjuare och intervjuperson där man får ta del av kunskap 

om något. Innan intervjun startar är det viktigt att man berättar för intervjupersonen vad man 

har för syfte och att man ger intervjupersonen möjlighet till att ställa frågor. Som intervjuare 
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måste man lyssna uppmärksamt, visa intresse och respekt samt veta vad det är man vill få 

kunskap om. När man avslutar intervjun kan man göra det genom att berätta att man t.ex. inte 

har fler frågor. Efter intervjun kan man också mer utförligt berätta om syftet (Kvale, s. 120). 

Det finns enligt Eliasson (2010) olika sorters intervjuformer såsom ostrukturerad intervju, 

semi- eller halvstrukturerad intervju eller strukturerad intervju. Den halvstrukturerade 

intervjun innehåller en viss mängd av frågor men ger samtidigt utrymme att gå vidare in på 

detaljer som intervjupersonen berättar om.  

Intervjuerna med förskollärarna och den ansvarige bibliotekarien har spelats in. Det medför 

till att studiens validitet ökar (Eliasson, 2010). Ett inspelat samtal har för mig betytt att jag 

kan gå tillbaka i samtalet flera gånger och därmed styrka min tolkning av svaren. 

Förskollärarna besöktes på respektive skola och bibliotekarien besökte jag på ett av 

kommunens bibliotek. Innan intervjun började berättade jag om mitt syfte med studien som de 

också fått ta del av innan när jag kontaktade dem via mejl. Jag berättade för dem att de 

kommer vara anonyma. Samtliga rektorer i kommunen har blivit informerade om min 

undersökning och gett mig tillstånd. När jag i fortsättningen refererar till någon av de 

intervjuade kommer jag nämna dem som intervjuperson (ip) 1-7. Intervjufrågorna till den 

ansvarige bibliotekarien och till förskollärarna finns som bilaga 1 och 2.  

5.3 Urval 

 

Genom den studie som jag ville genomföra blev det för mig en självklarhet att intervjua de 

förskollärare som arbetar i förskoleklasserna i Markaryds kommun. Det finns sex olika 

förskoleklasser och det ansåg jag vara en rimlig grupp av respondenter. En del av 

förskollärarna har jag mött vid tidigare tillfällen. För att undersöka böckernas betydelse i 

hemmet beslutade jag att begränsa mig till att skicka ut enkäter till alla föräldrar som hade 

barn i förskoleklassen förra året (2010) i Markaryds kommun. Det blev på så sätt en rimlig 

arbetsbörda för mig. Om det hade funnits mer tid skulle det ha varit intressant att intervjua 

barn och föräldrar samt att skicka ut enkäter till fler föräldrar. 

5.4 Enkäten 

 

Enkäten utformade jag med utgångspunkt att undersöka om föräldrarna läser sexårsböckerna i 

hemmet. Jag ville också ta reda på om föräldrarna anser att böckerna har gett barnen ett större 

intresse för böcker i allmänhet, detta eftersom Markaryds kommuns syfte med böckerna har 
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varit att stimulera barnens intresse för böcker. Den enkät som jag utformade innehöll få frågor 

men frågor som gav enkätdeltagaren möjlighet att utveckla sitt svar. Att ställa frågor som 

utvecklar ett svar ökar studiens reliabilitet, dvs. att jag kan styrka svaret med enkätdeltagarens 

formulering. Eliasson (2010, s.15) skriver att man kan öka en studies reliabilitet genom att 

ställa olika frågor för att mäta samma variabel. Enkäten var utformad på ett sätt som gav 

deltagaren anonymitet. När enkäten delades ut hade föräldrarna haft tillgång till 

sexårsböckerna i omkring ett halvår upp till ett år. Enkäten finns som bilaga 3.  

5.4 Studiens tillförlitlighet 

 

Studien utfördes under viss tidspress. När jag skickade ut enkäten hade föräldrarna en vecka 

på sig att lämna in den. Detta uttryckte en del lärare var en rimlig tid för att få tillbaka 

enkäterna. Enkäterna delades ut och skulle vara inlämnade precis innan barnens höstlov. Jag 

valde att samla in de enkäter som jag fått in och inte skicka en påminnelse till de som inte 

lämnat in enkäten. Om jag hade skickat en påminnelse kunde det medfört att jag fått in fler 

enkäter vilket hade gett större möjlighet till generalisering.  

När jag generaliserar utifrån böckernas betydelse i hemmet vill jag poängtera att jag är 

medveten om att de svar som jag fått fram är de som föräldrarna uppgivit. Det kan betyda att 

någon fråga har uppfattats på ett sätt som kanske inte var i enlighet med min tankegång. I 

enkäten har jag dock fått fram så olika svar att det tyder på att föräldrarna medvetet besvarat 

frågorna. De tankar om populärkultur som en förskollärare uttrycker (se kap. 9.2) finns endast 

antecknat då det samtalet ägde rum precis innan inspelningen.  

5.5 Beskrivning av kommunen och förskoleklasserna 

 

Markaryds kommun är en liten kommun med omkring 10 000 invånare som ligger i Småland. 

Kommunen är uppdelad i fyra mindre tätorter där skolorna är belägna. I kommunen finns det 

för närvarande sex olika förskoleklasser som är belägna i Markaryd, Timsfors, Strömsnäsbruk 

och Traryd. Klasserna varierar i barnantal och antal pedagoger. I de större klasserna arbetar 

två förskollärare medan det i de mindre klasserna arbetar en förskollärare. En del av klasserna 

samverkar emellanåt med äldre klasser.  
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6. Sexårsböckernas historia 

 

Nedan följer en kortfattad historik om det språkutvecklande projekt som Markaryds kommun 

gemomfört och fortfarande genomför i viss bemärkelse. 

De s.k. Sexårsböckerna (se bilaga 6) som delas ut varje år i Markaryds kommun härstammar 

från ett språkutvecklande projekt som infördes i kommunen 1982. Projektet startade med att 

BVC (barnavårdscentralen) gav ut en s.k. gåvobok till alla föräldrar med ett nyfött barn samt 

ett gåvobrev som innehöll information om barns språkutveckling. Därefter fortsatte det 

kommunala projektet ”Boknallen” som innebar att en utsedd personal åkte hem till föräldrar 

med barn som var ca 2 år gamla. Boknallen pratade med föräldrarna om böckers betydelse för 

barns språkutveckling och hon läste en bok tillsammans med barnet och föräldern/föräldrarna 

för att visa hur en bokläsning kunde gå till. När barnet var ca 4½ år gammalt återkom 

Boknallen till föräldrarna (sprakradet.se, 2011). När barnen sedan kom till deltidsförskolan 

eller dagis/lekis som det hette på den tiden (idag kallas det förskoleklass) delades de s.k. 

sexårsböckerna ut till varje barn. Av de tre böckerna som delades ut skulle det vara en saga 

eller sagosamling, en bok med rim och ramsor och en bilderbok. Något år har det delats ut två 

eller fyra böcker men vanligtvis brukar det vara tre. Förskollärarna arbetar med böckerna 

under terminernas gång och i slutet av terminen får barnen ta med sig böckerna hem. Efter 

förskoleklassen påbörjades ytterligare ett steg i projektet genom att man införde ”En kvart om 

dagen”. Föräldrarna fick information om läsinlärningens betydelse och sen fick barnen i fyra 

veckor läsa en kvart om dagen i hemmet. Kommunen har alltså genom sitt språkutvecklande 

projekt velat skapa en röd tråd från tidig ålder.  

Just sexårsboken var en verksamhet som bedrevs i samarbete mellan kulturnämnden, 

socialnämnden och skolstyrelsen. Syftet med sexårsböckerna var från början att väcka 

barnens och föräldrarnas intresse för böcker genom att tillhandahålla bra barnböcker. Man 

ville ge barnen större ordförståelse och stimulera dem till eget skapande och ge utlopp för 

deras fantasi. Man ville också stimulera till samarbete mellan nämnderna i kommunen (se 

bilaga 4). I broschyren från 1995 (bilaga 5) står det att syftet med sexårsböckerna är att ”lära 

barn umgås med och tycka om böcker”. Idag beskriver bibliotekarien (ip 7) att syftet mer är 

att stimulera barnens fantasi och bygga på den och samtidigt utveckla barnens språk på så sätt.   

Det språkutvecklande projekt som Markaryds kommun har bedrivit sen 1982 lever fortfarande 

kvar i stora drag. Det nyblivna föräldraparet kan än idag hämta ut barnets första bok. 
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Sexårsböckerna delas alltjämt ut till barnen i förskoleklasserna och En kvart om dagen 

genomförs fortfarande på en del skolor. Den största förändringen är att delen Boknallen har 

lagts ner. Bibliotekarien (ip 7) förklarar att de flesta barn går idag i förskolan och därför fanns 

det kanske inte underlag för Boknallen längre. Hon berättar att hon och en annan bibliotekarie 

har diskuterat hur man kan arbeta med förskolorna istället.  

 

7. Hur bedrivs projektet sexårsböckerna i förskoleklasserna 

 

I detta kapitel beskrivs förskollärarnas tankar omkring sexårsböckerna. De berättar bl.a. om 

hur de arbetat med förra årets böcker.  

Förskollärarna i förskoleklasserna arbetar väldigt olika med böckerna. En del har valt att 

fördjupa sig i en eller två av böckerna. Någon bok har passat att läsa lite då och då över 

terminerna. Förskollärarna uttrycker att deras syfte med böckerna är att väcka intresse och 

nyfikenhet för böcker hos barnen. Detta stämmer överens med syftet från Markaryds kommun 

angående sexårsböckerna. De vill också stimulera läs- och skrivutvecklingen hos barnen, eller 

som en förskollärare uttrycker det ”som vi vet är vetenskapligt är bra för barn, läser man 

mycket böcker för barn så stimulerar det barnen uppåt sen att själv välja böcker” (ip 1). En 

annan förskollärare (ip 6) berättar för barnen att de kan använda dessa böcker när de själva 

kan läsa. De vill visa vad en bok är för något och hur man kan fördjupa sig i den. Böckerna 

presenteras på olika sätt. Någon bok läses vid fruktstunder, en annan bok läses i smågrupper 

och har man t.ex. en sångbok så visar de barnen att ”nu tar vi en sång ifrån vår sångbok” (ip 

2) . Ibland pratar man med barnen och tittar på bilderna innan de läser boken om vad de tror 

att boken ska handla om för att barnen ska få en förförståelse (Alatalo (2011) skriver att 

förförståelse är en av de viktigaste komponenterna till läsförståelse). En annan förskollärare 

(ip 4) berättar att hon först berättat lite om böckerna och sedan har barnen fått vara med och 

bestämma vilken bok de skulle börja med. Förskollärarna beskriver att de ofta har ett ”tänk” 

bakom någon av böckerna, att de ska arbeta med boken på ett språkstimulerande sätt och att 

det ska leda till ”ett intresse för att lära sig att läsa och skriva” (ip 2). De vill visa hur roligt 

det kan vara att läsa böcker och hur olika man kan arbeta med böcker. Som en övergripande 

bild av arbetet med böckerna säger en förskollärare (ip 5) ”vi läser ju alltid och diskuterar för 
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det utgår vi alltid ifrån, läsning och diskutera och bokprat om varje bok, det är standard ju”. 

Hon berättar också att de pratar om nya ords betydelser.  

I min studie har jag undersökt hur förskollärarna arbetade med förra årets böcker (2010) som 

var Kanel och Kanin, Lilla E ger sig ut på resa och Amos och Soma. Arbetet med böckerna 

resulterar i en utställning på de olika biblioteken i Markaryds kommun. 

7.1 Kanel och Kanin letar efter sommaren 

 

Kanel och Kanin är en bok som handlar om årstider och är skriven av Ulf Stark och Charlotte 

Ramel 2008. Den handlar om Kanel och Kanin som letar efter sommaren som har försvunnit. 

Boken är skriven med rim.  

Två förskoleklasser arbetade med den boken under hela året då den passade till olika årstider. 

En av klasserna gjorde sedan ett årstidskollage utifrån boken. I två andra förskoleklasser valde 

man att baka kanelbullar tillsammans och ha en ”kanelbullfest”. En annan förskoleklass valde 

att göra lerfigurer av Kanel och Kanin som de målade. De pratade om hur de såg ut och hur 

barnen hade tänkt när de tillverkade dem.  

En annan förskoleklass gjorde ett akrostikon (ett slags korsord) på Kanel och Kanin där de 

letade i boken efter andra ord som började på bokstäverna i t.ex. Kanel. Sedan fick barnen rita 

bilder till orden och skapa saker utifrån dem.  

7.2 Amos och Soma. Sagan om den stora kärleken 

 

Amos och Soma är en bok som tillhör kategorin bilderbok. Den är skriven av Ulf Stark och 

Anna Höglund och utkom 2009. Boken handlar om den starka kärleken mellan två apor, 

Amos och Soma. När Soma ska få ett barn ger sig Amos ut för att hämta ett äpple till henne. 

På vägen stöter han på den fula farbrorn som fångar Amos men till slut kommer Soma och 

räddar Amos.  

En förskollärare (ip 1) uttrycker att denna bok fängslade många barn. Hon berättar om hur 

barnen tyckte illa om den elaka farbrorn. Denna bok blev mest central i en förskoleklass som 

pratade mycket om boken. Först gjorde de ett kollage om känslor, barnen fick skriva hur det 

känns att vara kär o.s.v. Efter det läste man boken igen och då började barnen åter igen 
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fundera men denna gång på hur man ska vara mot varandra vilket ledde till att man fortsatte 

arbeta mer med boken.  

Tre andra förskoleklasser arbetade på ett liknande sätt med denna bok. De valde att göra ett 

akrostikon som innebär som sagt att man skriver t.ex. ordet kärlek lodrätt på tavlan. Utefter de 

bokstäverna i ordet kärlek hittar man sedan på nya ord som handlar om kärlek som de valde i 

detta fall. I en av klasserna gjorde de först detta gemensamt på tavlan och sedan fick var och 

ett av barnen skriva av och rita en bild till. En förskollärare (ip 2) berättar att de skrev 

kärleksdikter utifrån boken.  

En annan förskoleklass lät barnen tänka efter vad som hände sen. Barnen fick illustrera hur de 

trodde boken fortsatte. De skapade sedan ett varsitt äpple av tidningspapper och silkespapper 

som symboliserade det äpple som Amos skulle hämta till Soma.   

7.3 Lilla E ger sig ut på resa 

 

Lilla E är en kapitelbok som är skriven av Charlotta Lannebo 2009. Den handlar om Lilla E 

som ger sig ut alldeles själv på julaftonsnatten på en resa genom Sverige. På vägen möter hon 

olika människor som får betydelse för henne. Boken utspelar sig till stor del i Stockholm. 

Någon förskoleklass skapade olika föremål utifrån boken. De skapade lilla E och hennes 

väska. Först gjorde de en gemensam lista på vad de skulle skapa och sedan bildades små 

grupper utifrån vad de ville skapa för något. En annan förskoleklass arbetade också på ett 

liknande sätt. Barnen fick två och två först göra en ritning på vad de ville skapa utifrån boken 

och sedan tillverkades det. Ytterligare en förskoleklass lät barnen skapa, en sak utifrån barnets 

egna första bokstav i sitt namn i trä.  

Två andra förskoleklasser som planerar sitt arbete ihop gjorde ett kollage om Stockholm 

utifrån boken. De klistrade upp olika byggnader på kollaget som de skrivit ut från datorn som 

finns i Stockholm t.ex. slottet och stadshuset. De gjorde även målningar från olika episoder i 

boken som de sedan ställde ut på biblioteket. En förskollärare (ip 5) berättade att de efter varje 

kapitel i boken hade ett ”bokprat” där de diskuterar bl.a. ”konstiga ord” och om det är något 

som barnen funderar över samt vad det handlat om. Hon berättar att de generellt gör så varje 

gång de läser en kapitelbok.  
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En förskoleklass hade boksamtal om boken efter varje kapitel. Förskolläraren (ip 3) berättar 

att man kunde läsa mellan raderna i boken att Lilla E befann sig i Stockholm vilket ett barn 

kom på. Då pratade de om att Stockholm är Sveriges huvudstad. 

8. Hur ser det ut i hemmet  

 

Detta kapitel berör böckerna i hemmet. Här presenteras min studie om föräldrars syn på 

sexårsböckerna som genomfördes genom en enkät. Föräldrars syn kopplas till teorier om 

hemmets betydelse för barns språkutveckling.  

8.1 Betydelsen av att få med böckerna hem 

 

Att lära barn att läsa och att uppehålla läsandet är något som både hemmet och skolan måste 

hjälpas åt med. Genom att välja bra böcker som fångar barnens intresse ges det större 

möjlighet för barnen att få lusten till att läsa. I hemmet är det betydelsefullt att föräldrarna 

läser för barnen och har tid till att lyssna när barnen läser. Även när barnet lärt sig att läsa är 

det viktigt att man fortsätter att läsa för barnet.  

Redan i början på höstterminen när barnen börjar förskoleklassen informerar förskollärarna 

föräldrarna om sexårsböckerna på föräldramötet. De berättar vad böckerna heter och att de 

kommer arbeta med dem under terminerna samt att böckerna är en gåva från Markaryds 

kommun. En av förskollärarna (ip 1) berättar att de skickade hem den bok de arbetade med för 

tillfället när det blev höstlov så att föräldrarna skulle kunna läsa den tillsammans med barnen. 

Sedan berättar de om böckerna genom ett s.k. veckobrev som delas ut till föräldrarna varje 

vecka alternativt i ett månadsbrev. Där skriver de lite om hur de arbetar med böckerna och när 

det är dags för utställning. En förskollärare (ip 4) uttrycker dock att ”föräldrarna hamnar lite 

utanför i detta”. Hon menar att man kunde informerat mer om böckernas betydelse.  

Förskollärarna och bibliotekarien (ip 7) anser att det är betydelsefullt att barnen får med sig 

böckerna hem. En förskollärare (ip 1) menar att barnen är väl förtrogna med just dessa böcker 

och att de vet vad böckerna handlar om. Hon tar också upp betydelsen av att barnen får tre 

böcker som är i olika svårighetsgrader som passar till barnet när de börjar läsa. Bilderboken 

som passar när barnet börjar läsa, sedan kapitelboken när barnet läst ett tag och sedan t.ex. en 

sångbok med en annan sorts text. En annan förskollärare (ip 4) anser att det är ett bra sätt att 
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barnen får böckerna med sig hem för då ges det möjlighet för barnen att fördjupa sig i den 

boken som de kanske fastnat lite extra för. Bibliotekarien (ip 7) berättar att grundidén med 

sexårsböckerna och de andra delarna i det språkutvecklande projekt som Markaryds kommun 

satsat på var att alla barn skulle få ihop några böcker så de hade ett eget litet bokbestånd 

hemma. 

8.2 Enkäter 

 

I min undersökning var det viktigt för mig att ta reda på om böckerna läses av föräldrarna och 

vad de anser om böckernas betydelse för barnen. Jag beslutade att skicka ut en enkät till alla 

föräldrar med barn i åk 1. De barnen arbetade med förra årets (2010) sexårsböcker. Jag 

skickade ut sammanlagt 111 st enkäter. Av dessa fick jag tillbaka 67 st. På en fråga fick 

föräldrarna besvara om de ansåg att sexårsböckerna har minskat barnens intresse för böcker i 

allmänhet eller om det är oförändrat eller om de har fått ett större intresse. Så här svarade de:  

2 svarade att de upplever att barnet fått ett minskat intresse.  

32 svarar att intresset är oförändrat.  

31 svarar att intresset har ökat.  

2 har valt att inte besvara just den frågan.  

En förälder som anser att intresset för böcker i allmänhet har ökat svarar på frågan om på 

vilket sätt de märkt det: ”en mer reflekterande läsning”. En annan förälder skriver ”vi har 

alltid läst mycket böcker men när vi fått hem böckerna har det pratats glatt om böckerna”. En 

annan förälder skriver: ”tycker det är roligt att läsa böcker o berätta om dom sedan”. De 

föräldrar som svarat att intresset är oförändrat nämner ofta att de läst mycket böcker med 

barnen. Så många som 16 st föräldrar av de 32 st som svarar att intresset är oförändrat skriver 

på något sätt att de alltid läst mycket eller att intresset för böcker alltid varit stort hos barnet. 

En förälder skriver dock ”vi har alltid läst böcker hemma men det är roligt att de i skolan 

fördjupar sig i böckerna och bearbetar dem”. Bäckman (1985) genomförde studier av 

sexårsböckerna 1983-1985 där en del föräldrar uttryckte vad projektet hade gett deras barn. 

Där ansåg en del föräldrar att projektet nog mest hade betydelse för de barn som inte redan 

hade mött så många böcker och där det inte fanns så mycket böcker i hushållet. Studien visade 

att många barn redan hade många böcker i hemmet. En förälder som svarade att intresset hade 
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ökat skriver så här på hur de hade märkt det: ”inte just de här speciella böckerna kanske, men 

en ökad möjlighet att få läsa böcker tidigt bör öka intresset allmänt”.  

I enkäten fick föräldrarna kryssa i hur många gånger de läst någon av sexårsböckerna. Var 

och en av böckerna behandlades.  

Hur ofta föräldrarna har tittat eller läst i böckerna med sina barn framgår av följande tabell: 

 Aldrig 1-5 ggr Fler än 5 

ggr 

Inget svar 

Lilla E ger sig ut på resa 16 41 9 1 

Kanel och Kanin letar efter sommaren: 27 33 2 5 

Amos och Soma 

Sagan om den stora kärleken 

14 43 9 1 

 

Från enkäten framstår det att de tre olika böckerna har haft olika betydelse för barnen. En 

förälder skriver att Lilla E har varit mest betydelsefull. På frågan varför svarar föräldern så 

här: ”Spännande bok tycker barnet, lärt sig nya ord” (jämför Bråten (2008) som menar att en 

bok som innehåller nya ord kan bidra till en ökad fonologisk medvetenhet).  

När föräldrarna får utrycka om det finns någon annan sorts bok som skulle kunna ges ut som 

sexårsbok så svarar de bl.a. faktabok, sångbok. Det är viktigt att poängtera att sexårsböckerna 

kan ibland också vara en faktabok eller sångbok men det var de inte detta året.  

 

9. Projektets egna utvärderingsformer 

9.1 Utställning  

 

En gång under höstterminen och en gång under vårterminen ordnas en utställning på 

Markaryds konsthall för de förskoleklasser som finns i Markaryd och Timsfors. Traryds 

förskoleklass har en utställning på Traryds bibliotek. I Strömsnäsbruk har man en utställning 

på våren på Strömsnäsbruks bibliotek. Utställningen ses som en utvärdering av 

sexårsböckerna där barnen t.ex. fått skapa något utifrån böckerna. Utställningen är ett sätt att 

visa föräldrarna och allmänheten hur arbetet med sexårsböckerna kan se ut. Bibliotekarien (ip 

7) berättar att man på detta sätt får se barnens glädje och hur de har tänkt om böckerna.  
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När jag genomförde min studie fick jag förmånen att uppleva en utställning av 

sexårsböckerna. På Markaryds bibliotek hade förskoleklasserna i Markaryd på hösten 2011 

satt upp sin utställning av en av årets böcker. Här presenterade två förskoleklasser sitt arbete 

med årets bok ”Dunderlunds bästa bokstav”. En förskoleklass hade skapat sin favoritbokstav 

utifrån olika material som de satt upp på ett stort kollage. Den andra klassen hade skapat sin 

första bokstav i deras namn av pinnar som de fäst på en målad träbit. De hade också klippt ut 

sina namns bokstäver ur tidningar och satt upp som små tavlor.  
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9.2 Hur väljer man sexårsböcker  

 

Varje hösttermin delas det ut sexårsböcker till barnen och varje termin är det tre nya böcker 

som har valts ut. De två ansvariga bibliotekarierna i Markaryds kommun väljer varje år ut ett 

antal nya intressanta böcker som de skriver ner på en lista. Denna lista delas sedan ut till 

förskollärarna som får läsa litteraturen och bestämma sig för vilka de är intresserade av. 

Bibliotekarien (ip 7) berättar om vilket omfattande arbete de lägger ner på att välja ut nya 

böcker. De läser böckerna, analyserar dem, tittar på språket, bilderna, för att se det ur olika 

synvinklar. De tittar också på hur man skulle kunna arbeta med böckerna (jämför Kåreland 

(2001) som tar upp bibliotekets viktiga roll som litteraturförmedlare). De böcker som är 

aktuella testas ibland på den nuvarande barngruppen av förskollärarna. En förskollärare (ip 4) 

berättar att hon tycker det är viktigt att den nuvarande barngruppen får vara med och 

bestämma vilka böcker de tycker är spännande. Sedan tas ett gemensamt beslut när alla 

förskollärare och bibliotekarier träffas på våren. En annan förskollärare (ip 1) berättar att de 

ser kritiskt på de böcker de läst och att de även tänker på genus i böckerna. Av de tre 

böckerna försöker de idag välja ut en saga, sagobok eller faktabok, en bilderbok och en bok 

med rim och ramsor, sånger eller dikter. När det gäller populärkultur inom böcker berättar 

bibliotekarien (ip7) att det finns ett slags ”tyst överenskommelse” att bibliotekarierna och 

förskollärarna vill erbjuda barnen något annat. Hon menar att populärkultur kan barnen 

tillgodogöra sig genom andra medier (jämför det Fast (2008) skriver om att populärkulturen 

ställs emot någon sorts finkultur). Även en förskollärare (ip 1) uttrycker att de vill erbjuda 

barnen något annat. 

9.3 Hur kan man fortsätta med sexårsböckerna 

 

Från början när projektet startade fanns en vision om att sexårsböckerna skulle följa med 

barnen även när de började i första klass. Idag är det frivilligt för lärarna att fortsätta arbetet 

med böckerna. En del lärare väljer ut en bok som de vill fortsätta med. En förskollärare (ip 1) 

uttrycker att det är bra med sexårsböckerna för då vet den kommande läraren i grundskolan att 

alla barnen har arbetat med dessa böcker. Bibliotekarien (ip 7) beskriver att fördelen med att 

kunna ta med sig böckerna till lågstadiet är att barnen har en förförståelse om böckerna och 

känner en trygghet till böckerna.  
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10. Diskussion 

 

Sexårsböckerna är en del av ett språkutvecklande projekt som kan stimulera barnens 

språkutveckling och läs- och skrivintresse. Projektet genomsyras av aspekter på literacy. 

Förskollärarna lägger ner stor tid på att bearbeta de böcker som de fått från kommunen. De 

pratar om böckerna innan de börjar läsa för att ge barnen en förförståelse vilket Alatalo (2011) 

lyfter fram som en av de viktigaste komponenterna till läsförståelse. De samtalar om 

böckerna, tittar på bilderna, skapar saker utifrån böckerna och gör böckerna levande. Detta 

sätt är också en väg mot läsförståelse som Alatalo (a.a.) skriver. Även Chambers (1993) lyfter 

fram vikten av att samtala om boken och ställa frågor till böckerna vilket förskollärarna 

beskriver att de gör. En förskollärare (ip 5) berättar att de alltid samtalar om böckerna och 

lyfter fram nya ord som de pratar om betydelsen av. Att lyfta fram nya ords betydelser bidrar 

till en ökad läsförståelse enligt Bråten (2008), samtidigt som han menar att det kan bidra till 

en stimulering av den fonologiska medvetenheten som är så viktig för barnets läs- och 

skrivutveckling. Dessa boksamtal kan ur ett sociokulturellt perspektiv ses som att 

förskollärarna hjälper barnen mot en större medvetenhet om innehållet. Lärandet omkring 

böckerna sker i samspel med andra då böckerna bearbetas i grupper. Förskollärarna fungerar 

som det vuxenstöd barnen behöver som Lindö (2009) pratar om. Samtidigt uttrycks det i 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (hädanefter Lgr11, Skolverket, 

2011) att skolan ska erbjuda varierande arbetssätt såsom att uttrycka sig i bl.a. bild och 

skapande, vilket förskoleklasserna tar till vara på genom sexårsböckerna. En förskollärare (ip 

4) beskriver att hon låter barnen vara med och bestämma vilken bok de ska börja med. För 

henne är det viktigt att barnen får vara delaktiga i besluten. I Lgr11 (Skolverket, 2011) står 

följande: ”Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna 

för att aktivt delta i samhällslivet”. Hennes tankar har således stöd från läroplanen och gör 

barnen delaktiga. 

Jönsson (2007) menar att barn behöver lyssna på en saga eller berättelse flera gånger och att 

det är betydelsefullt att det sker tillsammans med föräldrar. Genom att förskollärarna arbetar 

med böckerna under en period och sedan skickar hem böckerna till hemmet ges det stor 

möjlighet till att böckerna blir lästa även i hemmet. Böckerna kan då läsas flera gånger och 

barnen får tillsammans med föräldrarna en upplevelse som Jönsson (a.a.) menar är 

betydelsefull. Enkäten visar dock att en del hem inte läst någon av böckerna eller ibland bara 

någon enstaka. Förskollärarna informerar om böckerna på föräldramöten och genom 
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veckobrev. Men en förskollärare (ip 4) uttrycker att man skulle kunna bli mycket bättre på att 

informera föräldrarna om böckernas betydelse .  

Många föräldrar i studien upplever att deras barn är intresserade av böcker i allmänhet. Många 

föräldrar har läst för barnen sedan de var små. Kåreland (2001) menar att föräldrar måste 

engagera sig för barnens språkutveckling och detta gör föräldrarna i studien delvis genom att 

läsa mycket för sina barn. Svensson (2005, s.29) skriver att böcker är det bästa hjälpmedel 

som finns för att ge barnen ett rikt språk. Man kan anta att många föräldrar vet betydelsen av 

att läsa mycket för sina barn. Däremot är inte graden av läsning av sexårsböckerna särskilt 

hög. Beror det på att föräldrarna eller barnet inte tycker boken är intressant eller kan det vara 

bristfällig information om böckernas betydelse? Syftet med sexårsböckerna var från början att 

få både föräldrarna och barnen intresserade av böcker. De tycks läsa mycket böcker hemma 

men möjligtvis inte just sexårsböckerna. I Lgr11 (Skolverket, 2011) står det att skolan ska 

samarbeta med hemmet. Sexårsböckerna är ett sätt att föra ihop arbetet i skolan med hemmet. 

Detta skulle kunna vara ett sätt att göra föräldrarna mer delaktiga i barns läsutveckling där 

Alatalo (2011) menar att skolans undervisning inte räcker till. Att läsa många böcker är ett 

sätt att öka barns ordförråd vilket utvecklar läs- och skrivinlärningen och det är något som 

föräldrar och skolan måste hjälpas åt med. En förskollärare (ip 2) säger: ”det vet man ju att ju 

mer böcker vi läser desto mer, bättre ordförråd får vi”. Det förskolläraren uttrycker tyder på 

att hon är väl medveten om vad forskning säger angående barns språkutveckling. Pedagoger 

bör enligt Alatalo (a.a.) berätta om betydelsen av olika ord som ingår i en bok vilket någon 

förskollärare (ip 5) uttrycker att de gör. När denna bok sedan kommer hem till hemmet ges det 

ännu en möjlighet för barnen att samtala om texten och utveckla sitt ordförråd. Ordförrådet tas 

upp av många forskare som en viktig del mot läsförståelse. 

En förälder uttryckte i enkäten att sexårsböckerna har bidragit till en mer reflekterande läsning 

vilket kan bero på att förskollärarna bearbetar böckerna. Svensson (2009) menar att det 

gynnar språkutvecklingen mer om man bearbetar en bok istället för att bara läsa den rätt upp 

och ner. Detta menar även Chambers (1993) som i sin bok tar upp betydelsen av boksamtal. 

Även Alatalo (2011) uttrycker betydelsen av att arbeta med en bok där man bl.a. ställer frågor 

till texten och ritar bilder. Detta beskriver förskollärarna att de arbetar med på ett medvetet 

sätt. Sexårsböckerna väljs omsorgsfullt ut för att intressera barnen. Man väljer olika genrer av 

böcker vilket både Bråten (2008) och Lindö (2009) lyfter fram som betydelsefullt för att 

stärka barnens lärande. Genom att barn får möta olika genrer berikar man deras literacykapital 

som Lindö (2009) menar. Olika typer av böcker använder olika sorters texter och språk vilket 
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medför att barnen får en bredare repertoar av språket. En förskollärare (ip 3) lyfte även fram 

vikten av att barnen har med sig olika erfarenheter av böcker hemifrån och då kan olika 

sorters genrer av böcker utveckla barnens lärande. Av enkäten framgick det att de tre 

sexårsböckerna som valdes ut förra året har varit olika betydelsefulla för barnen. Genom 

förskoleklassens årliga arbete med en bilderbok stimulerar de barnens fantasi och språk. 

Liberg m.fl. (2010) skriver att vissa forskare menar att en god läsförmåga innefattar också 

förmågan att läsa bilder. Detta nämner också Bråten (2008) när han skriver att läsförståelse 

innebär också att kunna tyda bilder. Genom bilderboken lär barnen sig att prata om bilder och 

vad bilderna betyder. Det blir en koppling till texten. Bilderna förmedlar ett språk som ger 

stor möjlighet till samtal och funderingar om vad bilderna betyder. När böckerna väljs ut görs 

det av erfarna bibliotekarier som har en god kännedom om barnlitteratur och som i samråd 

med förskollärarna väljer ut lämpliga barnböcker. Detta är av stor betydelse för barns intresse 

av böcker enligt Kåreland (2001). I enkäten svarar nästan hälften av föräldrarna att de anser 

att sexårsböckerna har bidragit till en ökning av deras barns intresse för böcker i allmänhet. 

En förskollärare (ip 3) menar att när barnen får t.ex. höra en kapitelbok (som är en sexårsbok) 

kan det leda till att barnen själva väljer att läsa/lyssna på kapitelböcker hemma. De märker att 

det kan vara roligt att läsa en kapitelbok. Annars menar hon att barn kanske ofta väljer en 

bilderbok för att det finns mycket bilder och lite text. Den tredje boken som ofta innehåller 

rim och ramsor hjälper barnen att leka med språket och kan bidra till en större fonologisk 

medvetenhet. 

Vid intervjun med bibliotekarien (ip 7) och en förskollärare (ip 1) kom samtal om 

populärkultur inom böcker upp. Min fråga var om de någon gång ger ut böcker med ett sådant 

innehåll. De svarar då att de vill erbjuda barnen något annat. Fast (2008) säger att det är ett 

problem i dagens skola. Många pedagoger stänger ute populärkulturen och arbetar mer med 

de traditionella sätten. Hon säger att förskolan/skolan ska utgå från barnens intresse vilket 

även läroplanen utgår ifrån i arbetet med barnen. Det tycks finnas en rädsla för att ta in 

populärkulturen i skolan. Vid min senaste verksamhetsförlagda utbildning i en förskoleklass (i 

Markaryds kommun) hade jag ett genomgående tema där alla barn (drygt 20 barn) fick ta med 

sin favoritbok till skolan. Av dessa böcker fanns ett visst mönster av populärkultur. Ungefär 

en fjärdedel av barnen hade någon form av populärkultur i sin bok vilket tyder på att det finns 

ett intresse hos barnen att läsa sådan litteratur. Bibliotekariens (ip 7) och en förskollärares (ip 

1) tankar omkring populärkultur stämmer överens med de lärare som Fast (2008) berättar om.  
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11. Slutdiskussion 

 

Markaryds kommun skriver 1995 (bilaga 5) att syftet med sexårsböckerna är att ”lära barn 

umgås med och tycka om böcker”. Till skillnad från projektets början (se bilaga 4) då syftet 

var ”att väcka intresse för böcker bland barn och föräldrar” nämner man nu inget om 

betydelsen av att föräldrar ska få intresse. Detta är intressant. Syftet har förändrats och det blir 

kanske inte lika självklart för förskoleklasserna att informera föräldrarna om just själva 

betydelsen av böckerna. Förskollärarna försöker informera om böckerna under arbetets gång 

men av resultatet från enkäterna tycks inte budskapet nå hela vägen fram. Många av 

föräldrarna har läst en eller flera av böckerna men det finns också en del föräldrar som inte 

läst något alls ur böckerna. Kopplingen mellan skolan och hemmet blir inte så tydlig som den 

skulle kunna vara. En del förskollärare lämnar hem sexårsböckerna när de arbetat färdigt med 

dem medan andra väntar tills terminerna är slut vilket också kan påverka läsningen hemma. 

Om man får hem en bok lite då och då kanske det blir lättare att få tid till att läsa den och man 

håller boken vid liv under tiden som barnen går i förskoleklassen. Ett annat sätt är att göra 

som en förskollärare (ip 1) berättade, att skicka hem boken under tiden man arbetar med den 

så att föräldrarna kan läsa boken tillsammans med barnet just då. Utställningarna av 

sexårsböckerna är ett bra sätt att visa föräldrarna och allmänheten hur ett arbete med böckerna 

kan se ut.  

Det väljs ut tre böcker varje år. Detta ser jag som något positivt då det innebär att det är en bra 

satsning av kommunen att välja ut tre olika böcker då förhoppningsvis någon av böckerna 

fängslar barnen. Barnen har som Fast (2008) säger olika erfarenheter av literacy. Den 

litteratur och bokläsning som barnet mött hemma är kanske inte den litteratur som barnet 

möter i sexårsböckerna och då kan det stimulera barnens läsning vidare med dessa tre olika 

böcker.  

De tankar som finns när det gäller populärkultur anser jag precis som Fast (2008) är ett 

problem i dagens skola. Det finns en mindre grad av vilja hos pedagoger och i detta fall också 

bibliotekarier att ta till vara på den kultur som barnen har med sig. De vill erbjuda något annat 

istället för att faktiskt erbjuda ytterligare lärdomar om det som barnen redan har en 

förförståelse av. En del av barnens literacykapital tas inte riktigt tillvara i just arbetet med 

sexårsböckerna. Alatalo (2011) skriver att intresse och förförståelse är de viktigaste 

komponenterna till läsförståelse. Barnens intresse för populärkulturen som finns i många 
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böcker tas inte tillvara vilket är synd då barnen ofta redan har en förförståelse om denna 

kultur. Att använda sig av populärkultur i skolan skulle möjligtvis kunna bidra till en bredare 

läsförståelse. Man skulle kunna anta att den kultur som förskollärarna och bibliotekarierna vill 

förmedla till barnen genom sexårsböckerna är den sorts ”finkultur” som Fast (2008) skriver 

om.  

Pedagogerna i Markaryds kommun är väl medvetna om böckers betydelse för barns 

språkutveckling. Ingrid Jönsson som var förskollärare på 90-talet i Markaryds kommun skrev 

i boken Skolexemplet Markaryd (1995) om sexårsböckerna att ”varje bok får sina speciella 

aktiviteter, därför känns varje ny bok som en ny utmaning”. Det kan beskriva vikten av att det 

varje år väljs ut nya böcker som fortsätter inspirera förskollärarna till arbetet med 

sexårsböckerna. Det är av lika stor vikt att förskollärarna känner sig inspirerade precis som 

barnen då de har ett stort inflytande på valet av arbetssätt. De förskollärare och den 

bibliotekarie jag mött uttrycker glädje och tacksamhet över dessa böcker.  

Sexårsböckerna skulle kunna beskrivas som ett sociokulturellt projekt då det ingår i olika 

sociala och kulturella sammanhang. Skolan och hemmet är båda olika sociala och kulturella 

kontexter vilket innebär att sexårsböckerna kan bearbetas utifrån olika infallsvinklar. 

Böckerna läses/bearbetas i samspel mellan barnen och pedagoger/föräldrar som alla ger sin 

mening till böckerna. Det språkutvecklande projekt som Markaryds kommun satsat på i 

förskoleklassen kan lägga en bra grund till barnens fortsatta läsförståelse . Det är en fördel att 

kommunen valt att arbeta med dessa böcker just i förskoleklassen då Bråten (2008) menar att 

grunden till en god läsförståelse finns i de språkliga färdigheter som barnen utvecklar före 

skolstarten. Här finns en chans att utveckla de språkliga förmågor som barnen behöver 

behärska (se Liberg, 2006). Markaryds bokprojekt är väl förankrat i den didaktiska 

forskningen och tycks vara ett framgångsrikt sätt att öka barns intresse för böcker i allmänhet. 

 

12. Avslutning 

 

Jag har med stort nöje fått inblick i en del av ett språkstimulerande projekt. Projektet har gett 

mig nya tankar om vad böcker betyder för barnen och på hur olika sätt man kan bearbeta en 

bok. De arbetssätt som förskollärarna beskrivit ger mig en bra grund i mitt framtida yrke. Om 

tiden hade funnits hade jag velat gå in ännu djupare i vad projektet har för betydelse för 
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barnens lärande. Det skulle varit intressant att fördjupa sig ännu mer i föräldrarnas roll i 

projektet. Det skulle även vara betydelsefullt att undersöka hur man kan arbeta vidare med 

böckerna i grundskolan.  

En möjlighet med sexårsböckerna som jag skulle vilja se i framtiden är att lyfta fram de 

flerspråkiga barnen. Jag frågade bibliotekarien om de någonsin gett ut en bok på ett annat 

språk än svenska, och hon svarade nej. Jag hade gärna sett att åtminstone en av de tre 

sexårsböckerna hade getts ut på det flerspråkiga barnets modersmål. Tänk vad betydelsefullt 

det skulle kunna bli för det barnet och för de föräldrarna som också hade fått en större 

möjlighet att läsa boken för sitt barn. En annan möjlighet med sexårsböckerna är att ta tillvara 

på barnens erfarenheter och välja en bok inom populärkultur. Detta skulle kunna lyfta 

projektet ännu en nivå och ge möjlighet för barnet att få fördjupa sig i något som det redan är 

nyfiket på. Vad kan bli bättre om det är barnens lärande och intresse man är ute efter?  
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor till bibliotekarie som är ansvarig för ”sexårsböckerna” i Markaryds 

kommun 

När startade det s.k. ”sexårsböckerna” projektet? Vad var syftet? 

Vad är syftet med sexårsböckerna idag? 

Får alla sexåringar i kommunen böckerna eller endast de som går i förskoleklass? 

Vem tar beslut om vilka böcker som ska ges ut? Vad grundar sig det beslutet på? 

Hur sker utvärderingen av sexårsböckerna? 

Hur informerar kommunen föräldrarna om böckerna? 

Varför är det viktigt att barnen får med sig böckerna hem? 

Hur ser du på böckernas betydelse för barnens lärande? 

Finns det något du skulle vilja ändra på eller tillföra när det gäller sexårsböckerna?  
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Bilaga 2 

 

Intervjufrågor till förskollärare i förskoleklasserna i Markaryds kommun 

Vilka sexårsböcker arbetade ni med förra året och hur? 

Vad är ert syfte med arbetet av böckerna? 

Hur presenterar du boken/böckerna för barnen? 

Varför anser du det är betydelsefullt att förskoleklassen arbetar med sexårsböckerna? 

Vilken betydelse har sexårsböckerna för barns intresse av böcker i allmänhet? 

Hur informerar du föräldrarna om böckerna? 

Hur sker utvärderingen av böckerna och hur kommer ni fram till vilka böcker som ska väljas 

tills nästa år? 

Varför är det betydelsefullt att barnen får med sig böckerna hem? 

Finns det något du skulle vilja ändra på när det gäller böckerna?  
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Bilaga 3 

 

Enkätfrågor till alla föräldrar med barn i åk 1 i Markaryds kommun 

 

Vilken av följande sexårsböcker anser ni har varit mest betydelsefull för ert barn? 

□   ”Lilla E ger sig ut på resa” Charlotta Lannebo 

□   ”Kanel och kanin letar efter sommaren” Ulf Stark & Charlotte Ramel 

□   ”Amos och Soma Sagan om den stora kärleken” Ulf Stark & Anna Höglund 

Varför? 

 

 

Hur ofta har ni tittat i/läst något ur följande böcker med ert barn? 

”Lilla E ger sig ut på resa”                                    □ Aldrig    □ 1-5ggr   □ Fler än 5ggr 

”Kanel och kanin letar efter sommaren”               □ Aldrig    □ 1-5ggr   □ Fler än 5ggr 

”Amos och Soma Sagan om den stora kärleken”  □ Aldrig    □ 1-5ggr   □ Fler än 5ggr 

 

Finns det någon annan typ av bok ni skulle velat att kommunen gav ut som sexårsbok? (t.ex. 

faktabok, sagobok, sångbok) 

 

I så fall varför just denna typ av bok? 

 

 

I vilken grad anser ni att ert barns intresse för böcker i allmänhet har förändrats genom 

förskoleklassens arbete med sexårsböckerna? 

□   minskat intresse          □   ingen förändring              □   ökat intresse 

På vilket sätt har ni märkt det? 
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Bilaga 4 
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Bilaga 5 
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Bilaga 6 

 

Alla tiders 6-årsböcker i Markaryds 

kommun 

 

1982/1983 

Barnens rim och ramsor av Lars Furuland 

Gelotte, A-M: Ida Maria från Arfliden 

Lindgren, B: Sagan om den lilla farbrorn 

Sagostunden: sagor i urval av Elsa Olenius 

 

1983/1984 

Eriksson, E: Svartsjuka 

Hamilton, H: Hej, hopperi hoppa 

Höglund, A: Sagan om pannkakan 

 

1984/1985 

Barnens svenska folksagor av Maj Ørvig 

Hellsing, L: Gås med krås 

Johansson, K: Moa och Pelle 

 

1985/1986 

Heine, H: Livet är brokigt, ibland är det 

tokigt 

Varley, S: En vän för alltid 

Widerberg, S: Den stora systern 

 

1986/1987 

Eriksson, E: Stures nya jacka 

Karlin, L: Bröllopet i Marsipanien 

Pelle Plutt: rim och ramsor från gator och 

gårdar av Bengt af Klinteberg 

 

1987/1988 

Ahlbom, J: Jonatan på Måsberget 

Barnens versbok: en antologi 

Nygren, T: Spelevink och hans bröder 

 

1988/1989 

Eriksson, E: Lådbilen 

Bröderna Grimms sagor: första samlingen 

Hellsing, L: Äppelgumma 

 

1989/1990 

Grimm, W: Kära Mili 

Hellsing, L: Tuppen på toppen 

Nilsson, U: Kor, höns och en lurig gris 

 

1990/1991 

Andersen, H C: Flickan med 

svavelstickorna 

Nilsson, U: Fem feta cirkusgrisar 

Min nya skattkammare: visboken 
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1991/1992 

Berätta en saga: sagoboken för de minsta 

Imse vimse spindel: rim och ramsor för de 

minsta 

Leo, V: Den hungriga jätten 

 

1992/1993 

Klinting, L: Första insektsboken 

Lindgren, A: Hujedamej och andra visor 

Widerberg, S: Plötsligt en dag 

 

1993/1994 

Andeby, K: Majas alfabetssånger (Endast 

till personalen) 

Andersson, L: Majas alfabet 

Bylock/Fagerberg: Tomtar, häxor och 

Mårten Gås 

Rydén, I: Matilda flyttar från Äppelbo 

 

1994/1995 

Andersson, L: Plommon till alla barn 

Borén, G: Andra sagoboken 

Tidholm, T: Förr i tiden i skogen 

 

1995/1996 

Berger, T: Trollet som ville bli människa 

Borén, G: Första sagoboken 

Hallqvist, B G: Gräset skrattar: dikter 

 

1996/1997 

Andersson, L: Majas alfabet 

Uti vår hage: dikter året om av 

Näslund/Räder 

Åkerblom, G: Den långa vägen till mormor 

 

1997/1998 

Mayo, M: Djursagor från världens alla 

hörn 

Stark, U: Sivs samlade dikter 

 

1998/1999 

Geijerstam, B af: Lyssna på mej 

Granrud, L: Ut och leta växter! 

Stark, U: Min syster är en ängel (+ pjäs fr. 

Regionteatern) 

 

1999/2000 

Susso, E: Maddi, Maria och hemligheten 

Wieslander, J & T: Snälle Pelle i Svarta 

grottan 

Österbrand, E & U: Ville Val och de andra: 

djurramsor från A till Ö 

 

2000/2001 

Björnulfson, C: Den försvunna näsan 

Sindt, U: Ebba och Ester 

Wikander, E: Till skogs med Jojo 
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2001/2002 

Lindahl, I: Zigge med Zäta 

Manning, M: Vilken viking! 

Olsson Anderberg, L: Pirater och 

prinsessor 

 

2002/2003 

Gustavsson, P: Den förtrollade pissepottan 

Sidenbladh, C: Trollflöjten 

Zetterlund, S: De vilda djurens rike 

 

2003/2004 

Carlberg, I: Jag heter Rosalie 

Westergren, E: Tillbaka till medeltiden 

Wirsén, C: ABC med Rut och Knut 

 

2004/2005 

Funke, C: Riddaren utan namn 

Hu, så hemskt! : barnens första rysare 

Töringe, S: Snölyktor och smultronstrån 

 

2005/2006 

Andersen, H C: H C Andersens bästa sagor 

Lind, Å: Sandvargen och hela härligheten 

Den silvriga barnkammarboken (inkl. CD) 

 

2006/2007 

Barnens sånger: Röda samlingen 

Bergenholtz, B: Blomstergrisen 

Matter, M: Får med stövlar 

 

2007/2008 

Dahlin, A: Skrotsamlarskolan 

Fridén, M: Linas ABC- bok 

Olczak, M: Megakillen – den stora 

hemligheten 

 

2008/2009 

Casta, S: En blommas liv 

Halvarsson, I: Fräs på äventyr 

Lundgren, K: Östens ABC saga 

 

2009/2010 

Hendriks, M: Makwelane och krokodilen 

Stark, U: Liten och stark 

Wänblad, M: Alfabetsjakten 

 

2010/2011 

Lannebo, C: Lilla E ger sig ut på resa 

Stark, U: Amos och Soma 

Stark, U: Kanel och Kanin letar efter 

sommaren 
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2011/2012 

Lind, Å: Dunderlunds bästa bokstav  

Lundberg Hahn, K: Vitas hemlighet 

Den skimrande barnkammarboken (inkl. CD) 

 

 

 


