2016-05-31

Sammanställning över enkätsvar från personal till förskolebarn i
Nynäshamns kommun, 2016.
Enkäten avser Språksatsningens bokpåsar.
32 personer har svarat på enkäten.
1. Upplever du att du har kännedom om projektet och syftet med
bokpåsarna?
Ja:
Nej:

30
2

Kommentarer:
Jag har tillräckligt med kännedom, har varit med när det introducerades./ Har
god kännedom om syftet./ Sådär./ Ja, läs sagor för barnen, påverkar positivt på
språk, fantasin m.m./
2. Känner du dig delaktig i projektet utifrån att bokpåsarna förvaras på
din arbetsplats?
Ja:
Nej:
Vet inte:

26
5
1

Kommentarer:
Ja, men för få föräldrar är intresserade och engagerade./ Jag har lånat ibland
ifrån bokpåsarna och läst för barnen./ Föräldrarna sköter allt själva men det
känns bra att kunna erbjuda dessa böcker./ Nu har vi inte haft bokpåsar på
nästan ett år så delaktigheten har minskat, förstås./ Nej, det kan jag inte säga./
Ja, vi rekommenderar föräldrarna att ta hem och läsa för barnen./ Ja, absolut och
eftersom påsarna förvaras i närheten där barnen lämnas och hämtas så kan man
påminna barn och föräldrar ibland./ Ja, tipsar familjerna emellanåt./ Ja, försöker
när man kommer ihåg att säga till föräldrar att låna./

3. Hur ser du på bokpåsarna? Synpunkter på innehåll/böcker?
Kommentarer:
Bra antal och val av böcker./ Syftet är jättebra att familjer har möjlighet att låna
böcker, ett enkelt sätt och billigt för familjerna./ Bra. (5 likalydande svar) /
Positivt, uppskattat. / Bra idé, bra innehåll. / Bra att innehållet är anpassat efter
ålder, språk. (2 likalydande svar)/ För lite påsar att låna till dem med annat
språk./ Bra böcker, passar alla./ Fina och bra böcker./ Både och. Tycker det är
ännu viktigare att berätta om biblioteket så att de går dit och lånar böcker./ Det
jag sett har varit bra./ Ingen åsikt. (4 likalydande svar)/ Jättebra att böcker på
olika språk finns./ Syftet bra men har i praktiken inte fungerat./ Det är nog en
bra sammansättning på böcker./ Bra anpassning för åldrarna./ Bra att påsarna är
åldersindelade. (2 likalydande svar)/ Jättebra!/ Ser gärna en påse 3-4 och en för
5-års./ Jag har faktiskt inte tittat på innehållet i bokpåsarna. (2 likalydande svar)
/ Jag har varken sett påsarna eller vet var de finns./
4. Hur har du upplevt barnens reaktion på bokpåsarna?
Kommentarer:
Med glädje. (2 likalydande svar) / Bra. (3 likalydande svar) / Positiva. (7
likalydande svar) / Nyfikna-positiva – lånar gärna hem./ Entusiastiska./ Glada
och förväntansfulla.(2 likalydande svar)/ Föräldrarna uppskattar dem och de
lånar dem ofta. / De tycker det är kul./ De stora barnen visade att de tyckte det
var roligt och ville gärna låna hem dem./ Nyfikenhet på innehållet./ Ok./ Ingen
reaktion. (2 likalydande svar)/ Även använt på förskolan./ Några ville ta med
påsar hem från början men det mattades av sedan./ / Väldigt få som lånar hem./

5. Hur har du upplevt föräldrarnas reaktion på bokpåsarna??
Kommentarer:
Positivt. (7 likalydande svar) / Många föräldrar positiva och läser och byter
kontinuerligt. / När vi fått ”nya” påsar är de mest intresserade./ Föräldrarna
uppskattar dem och de lånar dem ofta./ Bra att kunna låna här på fsk. Vissa har
svårt att hinna prioritera att gå till biblioteket./ Blandad. De flesta intresserade
men inte alla. ( 4 likalydande svar). / Positivitet, intresse från en del. För få lånar
hem dem./ En positiv reaktion från en förälder./ De som lånat har varit positiva./
Aktivt lånande vid uppstart, sedan nästan inga utlåningar./ Vet ej, få som lånar
hem./ Svalt intresse./ Dom flesta positiva, bra att de finns./ Positivt men det är
ofta samma familjer som lånar de olika påsarna./ Inget större intresse. Kanske
för att biblioteket finns så nära./ Bra! ( 2 likalydande svar)/ Både och./ Vissa
uppskattar dem.

6. Påsarna byts ut efter 12-15 månader. Vad tycker du om det?
Kommentarer:
Bra. ( 10 likalydande svar) / Vi skulle vilja ha dem tidigare, har saknat dem nu./
För lång tid emellan (7 likalydande svar)/ Behövs inte bytas eftersom barnen
byts ut på avdelningarna!! / Förstår att det är mycket jobb men skulle önska byte
efter 8 – 10 månader + att vi får en ny omgång snabbare./ Bra men det tar så
lång tid innan vi får nya./ Kanske skulle de bytas ut 2 ggr/år för mer variation?/
Ok. (2 likalydande svar)/ 15 månader är kanske för lång tid./ Ingen åsikt./ Vi
tycker att påsarna ska vara aktuella varje höst då barngrupperna är nya./ Det är
bra att påsarna förnyas./ Det är nog lagom. ( 2 likalydande svar) /
7. Föräldrarna och barnen är i första hand målgruppen för bokpåsarna. På
flera förskolor har man berättat för mig att man gärna tar böcker ur
påsarna och läser för barnen, vilket jag tycker är en bra idé. De är ju inte
alltid utlånade. Hur ser du på det?
Kommentarer:
Bra! ( 6 likalydande svar)/ Ok./ Det har jag också gjort och tycker det är bra. ( 6
likalydande svar) / En bra idé. (3 likalydande svar)./ Har gjort det någon gång./
Är väl ett bra alternativ?/ Bra! Kul!/ Ok men inte syftet. Vi har tillräckligt med
böcker. (3 likalydande svar)/ Ett bra initiativ och komplement till våra
boklådor./ Jättebra – de böckerna är oftast lite roligare än boklådans. / Så gör vi.
Jättebra! / Det är väl bra, lite mer spännande kanske för barnen att få hämta
påsen och få välja ny bok./ Det är väl ok men vi har inte gjort det. Tycker att det
främst ska vara för föräldrar och barn. / Tycker både och. För de familjer som
lånar hem påsar, så tycker jag att ”spänningen” kan försvinna i.o.m att de redan
hört sagorna på förskolan. / Lånar tillfälligt ibland, bra böcker. / Helt ok, vi har
inte gjort så på alla avdelningar.
8. Det händer alltmer ofta att man kontaktar mig från förskolorna när
barn med annat modersmål börjar för att få bokpåsar med böcker på deras
språk. Hur ser du på det?
Kommentarer
Bra. (11 likalydande svar)/Ok./ Det är bra att det finns böcker på olika språk.(2
likalydande svar) / Vi ska ju möta upp modersmålet. Lpfö/ Positivt. ( 2
likalydande svar) / Ingen erfarenhet./ Mycket bra att läsa på sitt modersmål. /
Självklart. Det är väl till för alla. / Låter som en jättebra idé./ Fantastiskt bra att
det finns sådana möjligheter. Kanske kan det väcka mer intresse hos föräldrar att
läsa med sina barn?/ Det är väl bra så ingen blir utan./ Mycket bra./ Jättebra./ Vi

har inte så många med andra språk men skulle kanske vara något. / Måste
aktualiseras oftare. / Ja det är väl en utmärkt idé. Då får barnen se att i t.e.x
Pippi-bok ser orden olika ut och t.o.m bokstäverna fast det är samma bok. / Det
tycker jag är bra för man kanske inte går till biblioteket. / Det är till hjälp för
oss. / Mycket bra, varit givande.
9. I projektets början, 2011, blev jag inbjuden till föräldramöten på många
av förskolorna för att presentera bokpåsarna, prata om språkutvecklingen
och vikten av att bl.a läsa för sina barn. Är det något du tycker skulle
upprepas?
Ja:
21

Nej:
6

Kanske: Vet ej:
1
1

Kommentarer: Ja. (6 likalydande svar) / Bra idé.(2 likalydande svar) /
Absolut.(4 likalydande svar) / Jaa! Viktigt! (2 likalydande svar) / Kanske fler
föräldrar skulle bli intresserade då. / Ja det tror jag skulle vara en ”sporre” till
föräldrarna. Hur viktigt det är att läsa behöver det påminnas om. / Kanske./
Kanske vartannat år./ Det är aldrig fel, eftersom barngrupperna förändras hela
tiden) Det är alltid bra att påminna om att läsning är viktigt fast samhället är så
hektiskt./ Bra ihop med t.ex litteraturföreläsning, ”Inspirationskväll”/ Det var
bra./ Jag tror att föräldrarna är mer upplysta om vikten av att läsa. Visst kan man
göra om det./ Nej. (3 likalydande svar)/ Nej tack. Vi tar upp språkutvecklingen
själva (2 likalydande svar)/ Nej det är vår uppgift.
10. Några förskolor har samlat alla bokpåsar på samma utrymme på
förskolan. Föräldrarna har haft tillgång till samtliga påsar. Det kan förstås
vara svårt av utrymmesskäl. Har du någon idé om hur böckerna i påsarna
kan förvaras/visas för barn och föräldrar?

Kommentarer: Nej (8 likalydande svar) / Beror helt på hur förskolorna är
uppbyggda./ Vi har haft böckerna på två ställen.Yngsta barnen på ett ställe och
de andra avd. Har haft böckerna hängande på gemensamma krokar i hallen (2
likalydande svar) / Det är så vi gör. / Nej, det är bra att de är på avdelningarna.(4
likalydande svar)/ Vi har dem upphängda i hallen. / Vi har ett ställe/avdelning,
men man kan låna från annan avdelning om man vill. / Inte alla bokpåsar på
samma ställe. Tydlig information från personalen./ Vet ej./ Det är bra att ha alla
böcker på samma plats.(2 likalydande svar) / Påsarna är mest i vägen och de
dammar mest./ Det är som sagt svårt med utrymme för det./ Ha aktuella listor på
innehållet tillgängligt, ett fåtal framme för att påminna. / Dom ska vara synliga i
alla fall./ Uppdelat./ Jag brukar uppmuntra de flitiga lånarna att gå till en annan
avdelning och låna därifrån./ Vi har dem i entrén i gemensam lokal. Det

fungerar bra./ Finns tillgängliga i hallen men det blir som att de inte tänker på
dem, eller ser påsarna./ På varje avdelning, annars svårövervakat. / Hänvisa till
andra avdelningar.
Ansvarig för utskick och sammanställning av enkäten är Ingegerd Ekbom,
litteraturpedagog, Nynäshamns bibliotek 08-520 683 19
ingegerd.ekbom@nynashamn.se

