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Sammanställning över enkätsvar från föräldrar till förskolebarn i
Nynäshamns kommun, 2016.
Enkäten avser Språksatsningens bokpåsar.
101 föräldrar har svarat på enkäten.
1. Har du och ditt barn lånat med er bokpåsar hem?
Ja:
Nej:

60
41

Kommentarer:
Kan man låna hem dem? / Nej, visste ej att möjligheten fanns. Men nu när vi vet
ska vi absolut låna hem bokpåsar./ Nej, inte funnits då vi velat låna hem
bokpåsar./ Många gånger!/ Endast gått på förskolan sedan augusti och fick upp
ögonen för sent. När vi skulle låna nästa gång hängde de ej kvar. Det kändes
tråkigt.
2. Kan du göra en uppskattning på hur många bokpåsar ni lånat
sammanlagt?
Antal
påsar:
Antal
lån:

1

2

3

4

5

6

7

8

10

6

3

10

12

2

3

4

Antal påsar:

12-15

22-25

Antal lån:

2

4

9

10
5

3. Har antalet böcker i påsarna och urvalet av böcker varit
tillfredsställande?

Ja: 52

Nej: 2

Vet ej: 4

Kommentarer:
Nej, jag tycker de varit riktade till yngre barn i alla kategorier./ Innehållet
passade inte oss./ Lite enformigt urval./ Ok antal, varierande kvalité på innehåll,
ibland bebisböcker / Ja, men alltför lätta för åldern/ Ibland har de varit för svåra,
ibland tvärtom, kanske svårt att anpassa så det passar hela åldersintervallet /
Böckerna har varit väl lättlästa. Tycker man kan läsa böcker med mer text för
barn som är 4 år./ Får gärna bytas lite oftare / Jättebra!/ Väldigt bra. / Barnet har
ofta fastnat vid en bok i varje påse./ Jättebra variation - över förväntan./ Absolut
tillfredsställande. / De flesta bra/ Ja, dom har uppskattats

4. Är det någon typ av böcker ni saknat?
Ja:
10

Nej
34

Vet ej:
7

Kommentarer:
Egentligen inte, däremot vore det bra om vissa påsar var märkta med tex ”sorg”
el dylikt. Det fanns nämligen en påse med sorgsna sagor, vilket är bra då det kan
vara svårt att veta hur man ska förklara ex. att någon har gått bort osv. Men
märk gärna sådana påsar./ Kanske en rolig bok på spanska. / Ja, Pippi och spöket
Laban./ Faktaböcker.(samma svar från 2)/ Lite engelska. / Rymden, Dino/
Blanda med mer böcker som har mer text. / Persiska böcker. / Möjligen fler om
kroppen. / En bokpåse på engelska/ Kanske en bok för syskon i de ”små”
påsarna?/ En berättelse med ett budskap, ni är ju proffs, välj något lärande eller
känslor. / Lättlästa böcker och sagor för 6-9 år då vi läser både sagoböcker &
mer avancerade./ Fler med genusperspektiv. / Jag tycker böcker ska spegla
verkligheten, synliggöra olikheter, känslor & olika sätt att vara, olika kulturer &
olika möten. / Alfons Åberg är poppis, de har jag inte sett./ Mer klassiker ex.
Mumintrollet, Alfons, Pippi m.m. / Lite mer med bokstäver och siffror, eller om

baciller. / Böcker från Olika Förlag (genus m.m) / Mer kända karaktärer. / Ella,
djur/ Jag tror alla typer av böcker finns med./ Jag är nöjd./ Bra blandning!
5. Har din tid för läsning med ditt barn ökat p.g.a tillgängligheten och
närheten till böcker och bokpåsar?
Ja:
34

Nej:
33

Vet ej:
3

Kommentarer:
Nej, däremot ökar variationen på böckerna./ Nej, vi läser alltid vid nattning
ändå. / Vi har alltid läst mycket men då, innan, köpte vi mer. / Vi läser en bok
varje dag./ Nej, jag läser varje dag. / Nja, vi har mycket böcker hemma. / Nej vi
läser mycket ändå. (3 lika svar). / Nej, barnet tycker inte om att lyssna när vi
läser./ Samma som alltid, vi läser varje kväll, oavsett./ Vi lånar på biblioteket./
Nej, vi läser redan regelbundet. / Varken eller men bra med tillgängligheten. /
Nej läser alltid på kvällen, bokpåsarna är dock enklare än biblioteket. / Inte
direkt eftersom vi har väldigt många böcker hemma./ Ja det är bra med påsarna,
man sparar tid./ Ja, om man har böcker i närheten så vill man läsa./ Ja, då barnen
har varit med och valt påse./ Bra variation på böcker. / Ja, absolut./ Vi har
väldigt mycket barnböcker hemma men för de som ej har det är bokpåsarna
fantastiskt att ha tillgång till. / Jag läser alltid oavsett bokpåse men barnen älskar
att få låna hem något från förskolan och de gillar nya böcker. / Absolut. De
böcker vi lånat hem har känts roligare & vi har läst dem många gånger. / Tror vi
läser samma men det försämrar inte. / Absolut, även intresset från min sida för
läsning. / Framförallt variation, vi lägger samma tid på läsning oavsett. / Ja,
kanonidé och smidigt för föräldrar.
6. Kan du uppleva att bokpåsarna haft en positiv inverkan på ditt barns
språkutveckling?
Ja:
41

Nej:
13

Kanske:
3

Vet ej:
9

Kommentarer:
Inte efter en bokpåse. / Nja, vi läser mycket ändå. / Nej inte direkt. / Bokpåsarna
är bra för barns språkutveckling. / Om vi hade lånat flera gånger hade det
påverkat mitt barns intresse för böcker och språkutvecklingen. / På samma sätt
som sagoböckerna hemma har. / Vi har alltid läst mycket men nu lånar vi på
biblioteket istället för att köpa. / Att läsa för sitt barn bidrar till
språkutvecklingen och nyfikenhet. / Absolut, kul med påse att plocka ur. Nya
böcker. / Vi läser inte så mycket men tittar på bilderna och x berättar vad x ser./

Ja, att läsa med barnen känns viktigt för språkutvecklingen. / Det tror jag säkert
men svårt att säga pga. att vi läser varje kväll oavsett. / Verkligen! Barnet
”läser” själv, bläddrar, pratar för sig själv om boken. När vi läser pratas det
mycket om det som mitt barn ser i boken. / Böckerna förbättrar språket oavsett.
/ Ja, mycket. / Ja, påsarna har ökat läsningen vilket då automatiskt påverkar
språket. / Svårt att säga, utan bokpåsarna hade vi läst något annat. / Vet inte än
med dom små, men med stora sonen – ja. / Absolut, mer läsning – bättre språk. /
Ja, till viss del men det har nog allt lärande. / Delvis kanske. / Böckerna har ju
alltid det.
7. Hur ser du som har annat modersmål än svenska på att det finns
bokpåsar på ditt språk?
Kommentarer:
Det gillar jag. / Det är bra men jag anser inte att det finns behov. / Toppen! / Det
blir utmärkt om det finns på spanska. / Det är jättebra att det finns böcker på
andra språk. (2 likalydande svar) / Bra. (4 likalydande svar) / Det är
jätteintressant. / Ja, vi fick ungerska böcker. / Har endast svenska men om vi
hade annat modersmål – fantastiskt! / Jättebra att det finns men har många
böcker i mitt modersmål hemma hos oss. / Det skulle vara positivt (2
likalydande svar.)
8. Vilka fördelar och/eller nackdelar ser du/ni med bokpåsarna?
Kommentarer: Lättillgängligheten nämns i minst 15 olika kommentarer.
Likaså variationen nämns av många.
Fördelar: Fantastiskt att kunna låna böcker på en plats man besöker varje dag,
så tillgängligt./Allt – närheten – lättillgängligheten./Möjlighet att läsa bok som
man inte har hemma./ Det är bra att lära barn att läsa, och att de tycker om
böcker. / Smidigt. Variation av böcker jag ej annars valt. / Bra att kunna låna om
man inte har böcker. (3 liknande kommentarer). / Bra att kunna låna längre tid./
Mysiga stunder på kvällarna!(4 liknande kommentarer) / Någon annan väljer ut
böcker./ Ett annat urval av böcker än de vi har hemma./Fördel att man får
variation men barnen vill gärna höra samma sagor vilket har gjort att vi inte
lånat så många. / Bra, man hinner inte alltid till biblioteket. / Vi plöjde ganska
snabbt igenom påsarna, hade varit kul med nya påsar efter en tid. / Tänker att
just barn med annat modersmål är det anpassat för, vilket är toppen. Hoppas
informationen om bibliotek och bokpåsar när fram till dessa barn och föräldrar. /
Tillgängligheten och inspirerande. / Väldigt lätt att få med sig nya böcker hem,
kul! / Bra för variation i läsningen och tips på böcker. / Jag ser bara fördelar,
bokpåsarna är färdiga o klara, bara att låna hem. / Nyfikenhet för nya böcker. /
Att påsarna finns är viktigt. / Bara fördelar- nackdel att de glöms bort i så fall. /

Bra. Tittar inte så mycket på TV längre. Inga nackdelar- lär sig prata om böcker.
/ Vi får en mysisstund tillsammans. Barnen känner sig stolta att ta hem en påse
och är ivriga till lässtund./ Ja faktiskt. Både bibliotek och bokbuss./ Barnen
gillar det./ Lätt att låna hem, finns på förskolan. Dom är klara, bara att ta med
sig. / Barnen får höra sagor av olika typer. / Fler föräldrar läser, bara fördelar. /
Utvecklar barnets fantasi. / Lätt och roligt sätt att få barnen att vilja läsa böcker.
/ Sparar tid för föräldrar & barnen lär sig ansvar. / Bara fördelar (4 likalydande
kommentarer). Böcker är dyrt och barn växer snabbt. På det här sättet kan man
låna utan att köpa och byta när barnet ”tröttnat”. / Bra om man bor långt från ett
bibliotek. Tips på barnböcker och språkutvecklande. / Barnen upptäcker i
böckerna en värld av äventyr, kunskap och glädje. Det banar väg för deras eget
intresse för läsning och litteratur. / Lättheten i att få tag på nya böcker, utvecklar
fantasi, ordförståelse och ger nya kunskaper samt tillfälle till närhet och
gemenskap med mitt barn. / Underbart att det läggs tid och resurser på detta
läsprojekt! Har märkt att mina barn gärna vill titta i påsarna och välja ut de påsar
som har böcker med de mest spännande omslagen. / Otrolig lyx att få
bokinspiration direkt vid hämtning. / Jättebra att de finns! / Tillgängligheten för
alla barn är positiv. / Lätt att låna anpassade böcker för mitt barn, supernöjd med
dem. / Man ka ha dem obegränsad tid.
Nackdelar:
Förskolan informerar inte att de finns. / Är inte riktigt åldersanpassat. / Jag kan
inte välja innehållet. Barnet får inte erfarenheten av att besöka biblioteket.
Barnet kan inte ”upptäcka” böckerna, titta och provläsa & välja sina favoriter
utan ”tvingas” till val av vuxna. / För ”lätta” böcker. / Fanns där för sällan, inte
varit tillgängliga på jättelänge. / Det är svårt att locka när böckerna göms i påsar
(förstår att de ligger i påsar av praktiska skäl) / Bra om man vet att de finns att
låna. / Nackdel att man ibland glömmer vilka böcker som hör till. / Dom har inte
hängt så synligt den här gången.
9. Har tillgången till bokpåsar stimulerat er till besök på något av
kommunens bibliotek?
Ja:
33

Nej:
35

Vet ej:
2

Kommentarer: Nja, behovet minskar något, men vi är där ibland. Framförallt i
samband med organiserade aktiviteter. / Ja, Nynäshamns bibliotek. / Ja, kanske,
vi brukar gå dit ändå ibland. / Nej, går ändå.(9 likalydande kommentarer) / Vi
går relativt ofta till bibblan ändå. / Inte än. / Nej vi försöker besöka biblioteket
regelbundet ändå. / Vi har så mycket böcker hemma att vi inte känner något
behov / Tyvärr inte men där är snarare tidsbrist och att vi har många böcker

hemma. Låt bokpåsarna vara kvar! / Nej, vi har många böcker hemma i båda
språk. / Lite grann tror jag, Bokbussen är poppis. / Ja, vi köper inga böcker utan
lånar regelbundet på bibliotek vilket är jättebra./ Tvärtom, behovet har minskat./
Ja, går till bibioteket 1 ggr i månaden minst. / Ja absolut./ Ja vi har lånat fler
böcker av samma författare./ Ja, vi lånar mycket av er./ Vi går till biblioteket
också men inte pga bokpåsarna. / Ja, barnens aptit för nya böcker har ökat. / Jag
faktiskt både bibliotek och bokbuss. Barnen gillar det! / Vi har alltid (i ca 4 år)
besökt Kulturbussen varannan vecka, nu även Sorunda bibliotek under
vinterupphållet. Någon gång Nynäs bibliotek. / Vi går varje vecka till bibblan. /
Jag läser och lånar böcker på biblioteket. Det är bra. / Jag får svårt att välja
böcker när vi varit på biblioteket vilket gör det bättre med påsarna att det är bra
böcker anpassade för barnets ålder. / Känner mer att eftersom bokpåsarna
funnits så har vi ej varit på biblioteket så mycket. Några gånger har vi varit där./
Ja, det tycker jag det har./
Ansvarig för utskick och sammanställning av enkäten är Ingegerd Ekbom,
litteraturpedagog, Nynäshamns bibliotek 08-520 683 19
ingegerd.ekbom@nynashamn.se

