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Abstract: The purpose of this study is to explore the possibilities for   

children’s librarians to extend their competence in the area 

of reading promotion. The study is carried out within an 

ongoing reading promotion project directed towards small 

children from 0-7 years. The study aims to answer the 

following questions: How do children’s librarians develop 

new skills in a reading promotion project? How do 

children’s librarians view a broadening of the concept of 

reading and how does their approach affect which skills that 

are acknowledged?   

The study is mainly based on qualitative interviews with five 

children´s librarians who all participate in the project. The 

theory used is Etienne Wenger´s social theory of learning 

where he defines learning as a process of social participation 

in Communities of Practice. The result shows that librarians 

value the sharing of experiences with colleagues in both 

informal and more formal discussions. Lectures, workshops 

and interaction with other professionals also contribute to 

new competencies according to the librarians. The 

interviewees emphasize the importance of understanding that 

children develop an interest in reading in different ways. The 

printed book is central when working with children but the 

interview subjects stress that reading can be further 

stimulated by using pictures, sound, singing and movement 

in activities that promote reading  
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1 Inledning 
 

I dagens samhälle är förmågan att läsa och tolka olika typer av texter nödvändig för att 

aktivt kunna delta i och påverka samhället. Resultat från internationella 

läsvaneundersökningar visar dock att svenska barn och ungdomars läsförmåga och 

läsförståelse minskar (PIRLS 2006; Rustad att möta framtiden 2010). I Northern Lights 

on PISA 2009: focus on reading (Egelund 2012) görs en gemensam analys av de 

nordiska ländernas resultat i den senaste PISA-undersökningen. Där konstateras att de 

nordiska ungdomar som inte läser för nöjes skull uppvisar ett sämre resultat när 

läsförståelse undersöks (Egelund 2012, s.69). Det finns alltså ett stort behov av 

lässtimulerande verksamhet och folkbiblioteken har en viktig funktion att fylla. 

Dessutom är folk- och skolbibliotek enligt lag skyldiga att särskilt uppmärksamma barn 

och ungdomar och erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier som möter 

deras behov. Verksamheten ska också främja utveckling av barns språk och stimulera 

till läsning (SFS (1996: 1596) § 9). 

 

Den läsfrämjande verksamheten utgör en stor och viktig del av barnbibliotekariers 

arbete. Samhällförändringar i form av ett vidgat medielandskap ställer dock krav på 

utveckling av nya arbetsmetoder. I den danska rapporten Fremtidens biblioteksbetjening 

af børn talas om en existerande klyfta mellan barns sätt att använda biblioteket och 

bibliotekets gängse förmedlingstradition (2008, s.42) För att kunna tillmötesgå barns 

medieanvändning behöver bibliotekspersonal ha kunskap om alla relevanta medier 

(ibid.). I utvärderingen av ett filmprojekt riktat till små barn ger Lena Lundgren, nestor i 

barnbiblioteksfrågor, uttryck för liknande tankar. Hon menar att biblioteket för att vara 

relevant måste intressera sig för barn och ungas medievärldar och använda dem i den 

lässtimulerande verksamheten (Lundgren, se Andersson 2010, s.35).  

 

En vidgad syn på läsande och skrivande som aktivitet skapar utmaningar för 

barnbibliotekets läsfrämjande verksamhet. I ett vidgat läs- och skrivbegrepp ingår både 

talat språk, gester, bilder, berättande, ritande och sjungande (Björklund 2010, s.51). 

Barn har också egna texterfarenheter, ofta hämtade från populärkulturen, som är viktiga 

att ta tillvara (Fast 2007, s.183).  

 

Med bakgrund i ovanstående resonemang blir det tydligt att barnbibliotekarier behöver 

få möjlighet att utveckla nya kompetenser. Jag är därför intresserad av att undersöka hur 

denna kompetensutveckling kan genomföras. Fortbildning i projekt är en metod som 

används för att höja barnbibliotekariers kompetens och som kan bidra till ny inspiration 

i det lässtimulerande arbetet (Sandin 2011, s.51).  

 

Det har bedrivits flera olika projekt med målet att pröva och utforma nya metoder i det 

lässtimulerande arbetet. Projektet Läskonster: nya former för lässtimulans utgör ett 

exempel där arbetet utgick ifrån ett vidgat textbegrepp med fokus på flera olika 

konstformer som bild, drama, dans och musik (Hedenström, Holmén & Lundgren 

2010).  Ett annat exempel på kompetensutveckling i projektform är MVG-projektet som 

fokuserade på att hitta nya sätt att stimulera till läsning genom samarbete med barn och 

olika konstnärliga grupper (Johansson 2009).  
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1.1 Problemformulering 
 

I uppsatsen inledning uttrycks att barnbibliotekarier behöver tillägna sig nya 

kompetenser för att kunna erbjuda en lässtimulerande verksamhet som är relevant för 

barn och unga. Om barnbibliotekarier ska arbeta utifrån ett vidgat textbegrepp och 

införliva barns egna textvärldar i det lässtimulerande arbetet krävs ny kunskap och nya 

arbetsmetoder. Jag vill därför undersöka hur barnbibliotekarier utvecklar och tillägnar 

sig nya kompetenser på det läsfrämjande området. Fortbildning äger ofta rum i 

projektform och därför anser jag det vara intressant att undersöka ett pågående 

lässtimulerande projekt. Detta görs i form av en fallstudie av det pågående projektet 

Från tanke till handling - att genom gränsöverskridande kommunikation söka nya 

metoder för att utveckla profession och läsfrämjande verksamhet för små barn. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 
Studiens syfte är att undersöka barnbibliotekariers möjligheter till kompetensutveckling 

på en arena som utgörs av ett läsfrämjande projekt. I studien undersöks också vad en 

vidgad syn på läsning kan betyda för utvecklingen av nya kompetenser. 

 

Undersökningen utgår från följande forskningsfrågor: 

 

- Hur kan barnbibliotekarier tillägna sig nya kompetenser i ett läsfrämjande projekt? 

 

- Hur resonerar barnbibliotekarier kring en vidgad syn på läsning och hur påverkar 

det vilka kompetenser som uppmärksammas? 

Med den första forskningsfrågan avser jag att undersöka hur barnbibliotekarier tillägnar 

sig nya kompetenser som är viktiga i det praktiska läsfrämjande arbetet för barn. Med 

den andra forskningsfrågan vill jag undersöka hur det resoneras om en vidgad syn på 

läsning i projektet eftersom jag anser att det har betydelse för vilka kompetenser som 

lyfts fram som betydelsefulla. Jag betraktar diskussionen om en vidgad syn på läsning 

som ett tillfälle till lärande i en meningsförhandling. Synen på lärande som en process 

som äger rum i förhandlingar om mening kommer att åskådliggöras i denna studies 

teorikapitel.   

 

Studien utgår från det pågående projektet Från tanke till handling där en av 

målsättningarna är att utveckla nya metoder i det lässtimulerande arbetet för barn 

mellan 0-7 år. För att åskådliggöra hur barnbibliotekarier i ett projekt tillägnar sig nya 

kompetenser och utvecklar en gemensam praktik kommer Etienne Wengers teori om 

socialt lärande i praktikgemenskaper att användas.  

 

1.3 Projektet Från tanke till handling  
 

Fallet som är föremål för min studie är det läsfrämjande projektet Från tanke till 

handling som drivs av Länsbibliotek Jönköping med finansiellt stöd från Statens 

Kulturråd. Från tanke till handling startade i oktober 2010 och avslutas i januari 2013. 

Projektet vänder sig till yrkesgrupper som arbetar med och för barn inom kultur, 

förskola, barnavårdscentral (BVC)/öppen förskola/familjecentral och högskola samt till 

små barn mellan 0-7 år och deras föräldrar. Utgångspunkt för projektet var en vilja att 
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pröva om ”ett icke-traditionellt arbetssätt” kunde bidra till utveckling och förnyelse av 

det läsfrämjande arbetet (Länsbibliotek Jönköping 2010, s.1) I projektbeskrivningen 

konstateras att det ofta saknas tid för planering och utvärdering av läsfrämjande 

verksamhet, vilket resulterar i tillfälliga lösningar (ibid.). Med hjälp av ett 

processorienterat arbetssätt önskar man få igång ett utvecklingsarbete riktat till de små 

barnen. Frågor om barnbibliotekariers yrkesroll betraktas som viktiga att lyfta då en 

professionell osäkerhet tros hindra utveckling av nya metoder och även samverkan med 

andra yrkesgrupper.  

 

I projektbeskrivningen listas två huvudspår i projektet. Det ena handlar om yrkesmässig 

utveckling och det andra om utveckling och utvärdering av den läsfrämjande 

programaktiviteten Tick tack. Med Tick tack vill man ge barn en ingång i språket med 

hjälp av dikter, sånger, ramsor och berättelser. Texterna som används i programmet kan 

förstärkas med hjälp av bilder, ljud, musik och rörelser och för att ge möjlighet till 

igenkänning används samma texter under en hel termin. Under projektets andra år 

planeras för en ökad betoning på reflektionsarbete och teoretiska perspektiv. Det 

konstateras att barnbibliotekarier har en hög kompetens när det gäller barnlitteratur och 

att det istället behöver satsas på inhämtning av kompletterande kunskaper och nya 

former för litteraturförmedling (Länsbibliotek Jönköping 2011, s.4). 

 

Projektets mål är att: 

- Inspirera till en kreativ, framsynt och hållbar barnverksamhet på bibliotek.  

 

- Utveckla metoder i arbetet med och för de yngre barnen och hitta nya sätt att 

kommunicera litteratur och läsning, och tänja begreppet läsa.  
 

- Med ett processorienterat arbetssätt och kollegialt lärande fördjupa 

kompetensen och utveckla nya samarbeten och nätverk mellan bland annat 

bibliotek, BVC/öppna förskolan/familjecentraler, förskoleverksamhet samt 

kultur och utbildning i Jönköpings län.  

Projektet består av en projektgrupp med barnbibliotekarier från sju olika folkbibliotek i 

Jönköpings län samt länets danskonsulent. Projektgruppen har ändrat utseende sedan 

projektet startade. Denna studie utgår från intervjuer med fem deltagare som är 

medlemmar i den nuvarande projektgruppen. I projektet finns också en styrgrupp med 

representanter från bibliotek i länet, Länsbiblioteket, Högskolan för Lärande och 

kommunikation samt Öppna förskolan.  

I projektet fokuseras på de små barnens möte med litteraturen och man vill samtidigt 

utmana den traditionella bilden av läsning och bibliotek. Detta blir tydligt i 

beskrivningen av de olika seminarier och workshops som har erbjudits inom projektet. 

På ett seminarium föreläste en konstpedagog om konst för barn och berättande genom 

bilderböcker. Ett annat seminarium handlade om att ljudsätta texter och berättelser för 

och tillsammans med barn. Vidare har det ordnats ett seminarium om röstens betydelse, 

ett annat om hur dans och rörelser kan användas för att förtydliga sagostunder eller 

liknande aktiviteter och slutligen ett om kraften i det muntliga berättandet. Jag uppfattar 

seminarierna som ett sätt att vidga begreppet läsning och som betydelsefulla för 

utvecklingen av nya arbetssätt och nya kompetenser. Projektdeltagarna kommer att få 
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möjlighet att omsätta sina nya kunskaper i egna samarbetsprojekt med exempelvis BVC 

eller öppna förskolan i respektive kommun. 

Professionsutveckling uppmärksammas som en central del i projektet och utöver 

projektgruppsträffar deltar också gruppmedlemmarna i reflekterande samtal. I samtalen 

är målet att utifrån ett teoretiskt perspektiv diskutera barnverksamhet, arbetsmetoder 

och samverkan. Samtalen leds av Ylva Lindberg som är lektor i litteraturvetenskap på 

Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping.  

Vikten av samverkan är också något som lyfts fram i projektet, både på regional nivå 

men också över professionsgränser. Under 2012 bildades en tvärprofessionell grupp 

med deltagare från bibliotek, BVC, Öppna förskolan, Familjecentralen, Barndialogen, 

Dans i Jönköpings Län samt länets museiverksamhet. Arbetet i gruppen inriktas på att 

utveckla nätverk och olika samarbetsprojekt. Knutet till projektet finns också ett nätverk 

för öppna förskolor och barnbibliotekarier i Jönköpings kommun.   

För att besvara studiens forskningsfrågor kommer jag att undersöka hur deltagare i 

projektgruppen arbetar med att tillägna sig nya kompetenser i förhållande till ett vidgat 

läsbegrepp. 
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2 Tidigare forskning och litteratur 
 

Detta kapitel inleds med en bakgrund över folkbibliotekets läsfrämjande arbete för barn 

och unga för att sedan följas av forskning om barnbibliotekariers professionella 

kompetens. Därefter behandlas litteracitet och ett vidgat textbegrepp samt 

förhållningssätt till läsning. Avslutningsvis redogörs för forskning om läsfrämjande 

projekt samt hur lärande i läsfrämjande projekt beskrivs i projektutvärderingar och 

följeforskningsprojekt. 

 

2.1 Folkbibliotekets läsfrämjande verksamhet  

 
I forskningsöversikten Studier av barn- och ungdomsbibliotek (2007) beskriver Kerstin 

Rydsjö och Anna-Karin Elf utvecklingen av det svenska barnbiblioteket mellan 1960 -

1990. Läsfrämjande metoder, så som sagostunder och bokprat, utvecklades i början av 

1900-talet och används fortfarande idag. Under 60- och 70-talen satsas det på fler 

barnbibliotekarier och verksamheten förändras med inslag av nya medier och 

kulturprogram. Den första nationella målsättningen för barn- och tonårsverksamhet 

läggs fram 1975. Enligt den ska bibliotekets verksamhet fungera som ett nav för lokal 

barnkultur. I målsättningen finns också en formulering om en satsning på nya medier 

men Rydsjö och Elf menar att mediebegreppet i praktiken kom att innefatta tryckta 

böcker (2007, s.31). Under 80- och 90-talen genomgår samhället stora förändringar och 

barnbiblioteksverksamheten får minskade ekonomiska resurser. Den läs- och 

språkstimulerande verksamheten finns kvar men får en starkare koppling till skolan 

(Rydsjö & Elf 2007, s.34).  

 

I början av 2000-talet startar en diskussion om behovet av nya mål för 

barnbiblioteksverksamheten, där barns och ungdomars behov står i centrum (Sandin 

2011, s.35) Med utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättighteter 

(Barnkonventionen) antar Svensk Biblioteksförening 2003 På barns och ungdomars 

villkor – rekommendationer för folkbibliotekens barn- och ungdomsverksamhet. 

Rekommendationerna är avsedda att fungera som ett underlag för en diskussion om nya 

målsättningar för folkbibliotekens barn- och ungdomsverksamhet (Sandin 2011, s.35). 

Barnperspektivet är tydligt och det slås fast att alla barn och ungdomar har rätt till 

bibliotek och att verksamheten ska utgå från deras behov (ibid.).  

 

Det lässtimulerande arbetet för barn och ungdomar kan delas in i indirekta och direkta 

metoder (Rydsjö & Elf 2007, s.128). I de indirekta metoderna ingår bland annat urval 

och inköp av böcker samt exponering. Exempel på direkta metoder är sagostunder, 

sångstunder, boklek för barn som börjat på förskola eller skola, bokklubbar, boksamtal, 

bokprat samt referenssamtal (Sandin 2011, s.35). Det finns särskilda verksamheter för 

att möta flerspråkiga barns behov och metoder för att möta barn som behöver anpassat 

material, exempelvis böcker med olika svårighetsgrad, punktskrift och talböcker 

(Sandin 2011, s.36). Samarbete med olika aktörer är betydelsefullt i det lässtimulerande 

arbetet och exempel på samarbetspartners är skolan, BVC, förskolor och öppna 

förskolor (ibid.)  
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2.2 Kompetens och profession 
 

Per-Erik Ellström förtydligar begreppet kompetens genom att utgå från begreppen 

individ och arbete och föreslår följande definition:  

 
Med kompetens avses här en individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, 

situation eller kontext. Närmare bestämt förmågan att framgångsrikt (enligt egna eller andras kriterier) 

utföra ett arbete, inklusive förmågan att identifiera, utnyttja och, om möjligt, utvidga det tolknings-, 

handlings- och värderingsutrymme som arbetet erbjuder. (Ellström 1992, s.21) 

 

Ellström (1992, s.21) beskriver kompetens som en förmåga som kan delas in i fem olika 

faktorer. Psykomotoriska faktorer handlar om perceptuella och manuella färdigheter. I 

de kognitiva faktorerna ingår förmågan till problemlösning och beslutsfattande. De 

affektiva faktorerna handlar om förmågan att kunna handla utifrån vilja och känslor. I 

personlighetsfaktorerna ingår förmågan till handling utifrån personlighetsdrag som 

exempelvis självförtroende och självuppfattning. Avslutningsvis ingår också sociala 

faktorer som består av sociala färdigheter så som förmåga till samarbete och 

kommunikation.  

 

De olika faktorerna används som analysverktyg i en magisteruppsats av Maria Ledin 

(2005) om barnbibliotekariers kompetens och kärnkunskaper inom litteraturförmedling 

och läsfrämjande arbete. Uppsatsen är intressant eftersom den redovisar hur 

barnbibliotekarier upplever det lässtimulerande arbetet och vad de betraktar som 

betydelsefull kunskap och viktiga kompetenser. Ledin menar att det läsfrämjande 

arbetet präglas av en förmedling av läsning för nöjes skull men betraktas även av 

barnbibliotekarierna som betydelsefullt för barns språkutveckling (2005, s.51)  

Kännedom om barnlitteratur och barn uppfattas som den viktigaste kunskapen. De 

kompetenser som framhålls som mest betydelsefulla är känslomässiga, i form av fantasi, 

empati och inlevelseförmåga samt sociala kompetenser, närmare bestämt förmågan att 

kommunicera och lyssna. Andersson och Ekberg beskriver barnbibliotekariers identitet 

som tätt sammankopplad med förmedling av litteratur och de anser att lärandet i den 

praktiska verksamheten har stor betydelse för den professionella identiteten (2007, 

s.72). Andersson och Ekbergs forskning är särskilt intressant för min studie eftersom 

där undersöks hur barnbibliotekarier fungerar som en praxisgemenskap. Andersson och 

Ekberg menar att en praxisgemenskap karaktäriseras av meningsförhandlingar som 

kommer till stånd när barnbibliotekariernas värdegrund utmanas och dessa 

förhandlingar kan leda till en förändring eller till ett befästande av professionen (2007, 

s.72). Den personliga identiteten är också av betydelse och beskrivs av Andersson och 

Ekberg som bestående av ett engagemang för barn som användargrupp, ett intresse för 

barnlitteratur, ett personligt förhållningssätt samt ett uppsökande arbetssätt (ibid.) Nya 

meningsförhandlingar kommer att medföra förändringar för professionen men 

Andersson och Ekberg menar att litteraturförmedling även fortsättningsvis starkt 

kommer att prägla barnbibliotekariers yrkesroll (2007, s.73).  

 

2.3 Litteracitet och ett vidgat textbegrepp 

 
Litteracitet har sitt ursprung i det engelska ordet literacy, som kan förklaras som ett 

vidgat sätt att se på läsning och skrivning (Vad händer med läsningen 2007, s.22). 

Kommunikation mellan människor sker för att skapa mening och kan ta sig uttryck i   
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samtal, litteratur, film, bild, musik, drama, dans och rörelse (Att läsa och skriva 2007, 

s.8). Mening skapas genom att använda både verbala och ickeverbala språk så som 

talspråk, skriftspråk, bildspråk samt musikens, dansens och rörelsens språk och detta 

sätt att se på meningsskapande kan beskrivas som ett vidgat språkbegrepp (Att läsa och 

skriva 2007, s.8). Att utgå från ett vidgat textbegrepp innebär att synen på text som 

begrepp också kan innefatta en överföring av budskap på andra sätt än i skrift (Att läsa 

och skriva 2007, s.8) Det vidgade textbegreppet användes första gången i Lpf 94 och 

innefattar förutom skönlitteratur tv-serier, film och datorspel (Kåreland 2009, s.121). I 

kunskapsöversikten Att läsa och skriva hävdas att medier och olika former av 

populärkultur behöver ingå i det vidgade textbegreppet för att ge elever möjlighet till ett 

kreativt meningsskapande (2007, s.11).  

 

Ett vidgat läs- och skrivbegrepp kan också benämnas skriftspråklighet eller litteracitet 

och omfatta allt från språk till gester, bilder, berättande, ritande och sjungande 

(Björklund 2010, s.51). Elisabeth Björklund använder begreppet litteracitet när hon 

undersöker hur små barns läs- och skrivhandlingar kommer till uttryck i det sociala 

samspelet i förskolan. Små barn erövrar litteracitet genom att delta i samtal och 

berättande, genom att möta och interagera med den fysiska boken samt genom sång och 

högläsning (Björklund 2010, s.60-69). Björklunds forskning menar jag är viktig för 

utformningen av barnbibliotekets verksamhet för de små barnen. 

 

Carina Fast har också undersökt vägen till litteracitet genom att studera hur barn från 

olika sociokulturella miljöer lär sig läsa och skriva. Barn ingår i olika praktiker där 

läsning och skrivning utövas och tillägnar sig på så vis läs- och skrivkunskaper redan 

innan de börjar skolan (Fast 2007, s.95). Familjelivet utgör ett exempel på praktik där 

barnen utövar eller tar del i i textorienterade aktiviteter genom att exempelvis läsa på 

matförpackningar, sjunga eller titta på teve (Fast 2007, s.179-180). En annan praktik 

utgörs av populärkulturen där barn oavsett bakgrund delar kunskaper om leksaker, 

dataspel och teveprogram och utvecklar en gemensam förståelse av texter och bilder 

(Fast 2007, s.99). Fast har också undersökt hur barns texterfarenheter tas tillvara i skola 

och förskola och konstaterar att erfarenheter från populärkultur inte värderas högt 

(2007, s.183). Utifrån samtal med pedagoger finner Fast olika orsaker till varför. För det 

första handlar det om jämlikhet. Alla barn har inte samma tillgång till leksaker och olika 

medier och pedagogerna vill inte ytterligare förstärka skillnader. Vidare ser pedagoger 

läsande och skrivande som förknippat med böcker och denna tradition är svår att bryta. 

En tredje orsak till att populärkulturella erfarenheter värderas lågt är att pedagogerna 

har dålig kunskap om och svårt att relatera till dem. Detta leder till en situation där 

elever har mer kunskap än lärarna, vilket kan vara svårt att hantera (Fast 2007, s.185). 

Enligt Fast kan det också finnas en personlig motvilja mot att föra in populärkulturen, 

som enligt lärarna innehåller våld, stereotypa skildringar och konsumtion, i skolans 

värld (2007, s.186). Skolan ska, enligt de intervjuade lärarna, istället erbjuda barn 

kvalitetskultur som en kompensation för den kultur som barnen själva väljer att ta del av 

(Fast 2007, s.186). Den linjära läsningen är i fokus i skolan medan barn om de själva får 

välja ofta läser icke-linjära texter (Fast 2007, s.182). Fast menar att det vidgade 

textbegreppet är dåligt förankrat hos de lärare som hon har intervjuat (2007, s.184). 

 

Åse Hedemark konstaterar att den linjära läsningen av tradition främjas också i 

biblioteket och betonar vikten av att ta tillvara barns egna texterfarenheter (2011, s.49). 

Boken som medium kan upplevas som ett hinder för barn med liten läserfarenhet och 

med utgångspunkt i barns erfarenheter av olika medier kan istället berättelser 
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presenteras med hjälp av teater, sång och it-teknik (Hedemark 2011, s.49-50). Att utgå 

från ett vidgat textbegrepp i lässtimulerande verksamhet ger möjligheter för barn som 

inte uppskattar traditionell läsning men kräver också att barnbibliotekarier får möjlighet 

att utveckla nya kompetenser (Hedemark 2011, s.49). Rydsjö och Elf menar att 

barnbibliotekariers kunskaper om böcker är mycket goda men att det behövs ökade 

kunskaper om nya medier (2007, s.175).  

 

2.4 Förhållningssätt till läsning 
 

Louise Limberg menar att det pedagogiska förhållningssättet till barns läsning är 

betydelsefullt för deras läsutveckling (2003, s.66) men enligt Sandin diskuteras sällan 

frågan om vuxnas förhållningssätt till läsning i lässtimulerande projekt (2011, s.141). 

Limberg (2003) konstaterar att skolbibliotekarier kan inta olika pedagogiska 

förhållningssätt när det gäller att stödja barns läsutveckling. Med hjälp av en modell 

över tre olika pedagogiska strategier för litteraturundervisning, använd av Staffan 

Thorson (1988, s.126-128), redogör hon för bibliotekariers olika läspedagogiska roller. 

De olika strategierna består av en pragmatisk strategi, en traditionalistisk strategi och en 

emancipatorisk strategi. I den traditionalistiska strategin finns en litteratursyn präglad av 

bildning och kulturarv. I den pragmatiska strategin fokuseras på läsförmåga. Det viktiga 

är att barn läser och att det sker en utveckling när det gäller texters svårighetsgrad. I den 

emancipatoriska strategin betonas läsningens och litteraturens förmåga till frigörelse. 

Bibliotekariers förhållningssätt till läsning påverkar både det vardagliga arbetet samt det 

läsfrämjande arbetet som äger rum i projekt. 

  

2.5 Forskning om läsfrämjande projekt 
 

Cecilia Gärdén, Katarina Michnik och Karen Nowé Hedvall har i en studie undersökt 

utvecklingsprojekt som har bedrivits på folk- och länsbibliotek mellan åren 2005-2009. 

Av 283 projekt har nästan 30 % syftet att främja läsning (2010, s.6) De flesta har barn 

och unga som målgrupp men det finns även projekt som riktar sig till föräldrar och 

pedagoger. Det förekommer också läsfrämjande projekt som inte riktar sig direkt till 

barn utan istället handlar om en förberedelse inför det praktiska läsfrämjande arbetet. 

De läsfrämjande projekten kan vara inriktade på utveckling av nya läsfrämjande 

metoder, på att öka kunskaper om barns läsning eller också på att utveckla samarbetet 

mellan bibliotekarier och andra yrkesgrupper som arbetar med barn. Det finns också 

projekt som både är läs- och skrivfrämjande med syftet att främja litteratur och nå nya 

målgrupper. Många projekt handlar om att främja barns språkutveckling och kan 

samtidigt ha som mål att öka vuxnas kunskaper i ämnet.  

 

Forskning om lässtimulerande projekt för barn och unga specifikt presenteras i 

Barnbibliotek och lässtimulans: delaktighet, förhållningssätt, samarbete (2011), där 

Amira Sofie Sandin analyserar rapporter från 93 olika lässtimulerande projekt. 

Undersökningen fokuserar på centrala teman och frågeställningar i projektrapporterna 

och studiens syfte är att utveckla ny kunskap och nya metoder i arbetet med 

lässtimulerande projekt. 

 

Sandin urskiljer fyra olika motiv till att projekt startas (2011, s.46). Projektarbete kan 

vara ett sätt att möta förändringar i omvärlden som kräver nya kunskaper eller nya 

metoder. Projekt kan också ge möjlighet att pröva nya arbetsmetoder. Vidare kan 
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projekt grunda sig i en önskan om att utveckla samarbete. Sandin uppmärksammar att 

samarbete är en av de mest framträdande faktorerna när projekt motiveras, 

arbetsmetoder väljs och utvärderingsresultat sammanställs (2011, s.46). Slutligen kan 

projekt startas i fortbildande syfte och riktas då till vuxna som arbetar med barn, 

exempelvis i bibliotek eller skola. Då ligger fokus på att förmedla information, 

inspiration och erfarenheter. Ett projekt kan också grunda sig i flera av dessa motiv 

(Sandin 2011, s.46). Ofta kombineras fortbildning med en vilja till samarbete med andra 

aktörer med syftet att få kunskap om och ta tillvara varandras kompetenser (Sandin 

2011, s.82). Syftet kan också vara att utveckla samarbeten som inte fungerar (ibid.). 

Fortbildning kan vara uttalad och då utvecklas nya kompetenser med hjälp kurser och 

föredrag (Sandin 2011, s.52). Den kan också vara outtalad och då förvärvas kunskaper 

genom utbyte av erfarenheter i informella samtal (ibid.). Sandin uppmärksammar också 

fortbildningens funktion när det gäller att ifrågasätta kunskaper och arbetsmetoder 

(2011, s.84). 

 

För att belysa samspelet mellan barnbiblioteket, andra yrkesgrupper och barnen utgår 

Sandin i analysen av projekten från begreppen delaktighet, förhållningssätt och 

samarbete (2011, s.226). Begreppet förhållningssätt kan användas för att undersöka 

vuxnas förhållningssätt till barn och läsning, hur barn förhåller sig till biblioteket, 

förhållningssätt till projektarbete som möjlighet för utveckling samt vilket 

förhållningssätt som finns till barnbibliotekets uppdrag. Genom att använda begreppet 

delaktighet kan det göras tydligt på vilka villkor barn och vuxna deltar i ett projekt, vem 

som är delaktig i utformning och genomförande och det kan även användas för att 

undersöka delaktighet i fortbildning. Med hjälp av begreppet samarbete kan 

inställningen till olika professioner eller till barn undersökas. I samarbetet med andra 

yrkesgrupper kan bibliotekarier förvärva ny kompetens som kan vara till hjälp vid 

metodutveckling (Sandin 2011, s. 231). Samarbete kan också bidra till att 

barnbibliotekariers yrkesroll ifrågasätts, förstärks och tydliggörs (Sandin 2011, s.221). 

Barnbibliotekariers kompetenser kan ifrågasättas när de inte ses som adekvata ur 

samarbetspartners perspektiv men det kan också finnas en osäkerhet inom gruppen om 

barnbibliotekets faktiska uppdrag (ibid.) Sandin menar att barnbibliotekarierollens 

innehåll behöver diskuteras för att på så sätt skapa ett tydligare professionellt objekt 

(2011, s.221). Barnbibliotekariers yrkesroll kan förstärkas genom att samarbete med 

andra yrkesgrupper ger en ökad insyn i barnbibliotekets verksamhet. På så sätt kan 

samarbete också vara ett sätt att marknadsföra barnbibliotekariers kompetens (Sandin 

2011, s.222). 

 

Vuxnas inställning till barns läsning är av stor betydelse för valet av metoder i 

undersökta projekt (Sandin 2011, s.139). Läsning betraktas framförallt som en 

interaktion med tryckta texter, och då särskilt skönlitteratur, och när digitala medier 

används i projekten fungerar de oftast som lockbete för att få barn att läsa tryckta texter 

(Sandin 2011, s.167). Den lässtimulerande verksamhetens arbetssätt stämmer inte 

överens med hur barn använder olika medier och Sandin anser att det behöver utvecklas 

nya metoder i arbetet med sociala och digitala medier (2011, s.243-244).  
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2.6 Lärande i läsfrämjande projekt 

 
Läskonster: nya former för lässtimulans utgör ett exempel på ett projekt med syftet att 

pröva nya sätt att arbeta med lässtimulans. Behovet av fortbildning och fördjupning 

bland bibliotekspersonal var en orsak till att projektet drogs igång (Hedenström, 

Holmén & Lundgren 2010, s.6) Bland annat konstaterades ett glapp mellan 

bibliotekarieutbildningen och de kunskaper som krävdes i det praktiska arbetet (ibid., 

s.6-7.) Läskonster var ett samarbete mellan läns- och regionbiblioteken i Mellansverige, 

LIM, med nära åttio deltagare, och projektet pågick mellan 2007-2009. Inspiration till 

projektet hämtades från litteraturhuset LesArt i Berlin som arbetar för att barn ska få 

uppleva litteratur som konstart och där verksamheten genomsyras av tanken att bild, 

drama, dans och musik kan stimulera barn till läsning.  

 

Läskonster utgick från ett tydligt barnperspektiv och ett vidgat textbegrepp. För att 

kunna arbeta utifrån ett vidgat textbegrepp behövde olika kompetenser från 

kulturområdet tillföras projektet och olika former av samverkan uppmuntrades 

(Hedenström et al. 2010, s.8).  Projektet ägde rum i internatform två dagar åt gången 

eftersom det ansågs gynnsamt för lärande och utbyte av idéer. Viljan att förena 

forskning och praktik resulterade i föreläsningar av hög kvalitet och i anslutning till 

dessa knöts diskussioner och övningar. Deltagarna skulle också använda inhämtad 

kunskap till att skapa egna aktiviteter på hemmaplan. Detta betraktades som viktigt ur 

ett kompetensutvecklingsperspektiv (Hedenström et al. 2010, s.9). Projektets blogg var 

en plats för erfarenhetsutbyte och på så sätt också ett verktyg för lärande. 

I intervjuer med projektdeltagare framkommer en önskan om att även sociala medier 

samt dator- och tevespel skulle ha ingått i projektet (Bergstedt 2009, s.22). Syftet med 

projektet har dock varit att förnya det läsfrämjande arbetet med hjälp av andra 

konstformer, och inte datorbaserade medier, men Bergstedt menar att valet av metoder 

kan vara viktigt att reflektera över inför kommande läsprojekt (2009, s.22).  

 

Anna Danielsson har i en uppföljning av Läskonster undersökt hur bibliotekarier, som 

varit delaktiga i projektet, arbetar för att stimulera barns läsning. Särskilt intressant för 

min studie är Danielssons frågeställning hur bibliotekarier underlättar för barn i deras 

erövring av litteracitet. Hon konstaterar att på de bibliotek som har varit delaktiga i 

undersökningen erbjuds möjligheter att uppleva litteratur på olika sätt (Danielsson 2011, 

s.52). Danielsson beskriver verksamheten som överensstämmande med Elisabeth 

Björklunds forskning om hur små barn erövrar litteracitet med hjälp av text, tecken, 

bilder, symboler, sagor, rim, sång, ritande och drama (2011, s.52.). Det framkommer 

också att bibliotekarierna tycker att leken och samspelet med andra är viktigt för barns 

erövrande av litteracitet (Danielsson 2011, s.52). Danielsson konstaterar att projektet 

har bidragit till att folkbibliotek använder nya metoder, deltar i nya samarbeten samt 

arbetar med nya konstformer i det lässtimulerande arbetet för barn (2011, s.72). 

 

Ett annat projekt med fokus på metodutveckling är MVG – metodutveckling, visioner 

och grunder som startade hösten 2007 och pågick knappt ett år. Motivet bakom 

projektet var ett konstaterat behov av vidareutbildning och kompetensutveckling 

(Johansson 2009, s.19). Projektet var ett samarbete mellan regionbiblioteken i Västra 

Götaland och Halland, Länsbibliotek Sörmland samt Svenska Barnboksinstitutet och 

hade som mål att höja kvaliteten på det läsfrämjande arbetet genom att bland annat 

inspirera till nya sätt att förmedla läslust. En annan målsättning var att det utvecklande 
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arbetet skulle ske i samarbete med barn och unga samt olika konstnärliga yrkesgrupper. 

Vidare syftade projektet till en ökad kompetens och medvetenhet hos deltagarna med en 

kreativ biblioteksutveckling som mål. Det är intressant att ta del av deltagarnas motiv 

till att gå med i projektet. Det finns en önskan om att förbättra den egna verksamheten, 

som inte alltid upplevs som aktuell, samt ett behov av inspiration och nya idéer. Utbytet 

med kollegor betonas som viktigt och möjligheten att kunna bidra till en förbättring av 

barns villkor (Johansson 2009, s.79). Det framkommer i Johanssons utvärdering av 

MVG att projektet ibland betraktas mer som en utbildning, än som ett gemensamt 

projekt, med krav på skrivande av loggböcker och egna projektgenomföranden (2009 

s.61).  Frågan om hur barn ska läsa diskuteras inom projektet. Barbro Johansson menar i 

utvärderingen av projektet att läsglädje och läsfrämjande kan hamna i konflikt med 

varandra när läsning blir uppdelad i nöjes- och nyttoläsning (2009, s.55). Denna konflikt 

kan uppstå när barnbiblioteket samarbetar med andra institutioner, som exempelvis 

skolan (ibid.). Johansson menar att läsglädje och läsfrämjande i MVG-projektet handlar 

om samma sak (2009, s.51). Genom att skapa läsglädje hos barn och unga utvecklas det 

läsfrämjande arbetet (ibid.).  

 

PLUS- projektet, som står för Projekt, Läsfrämjande, Utveckling, Samverkan, pågick 

under april 2007 till mars 2010 med mottot ”Varenda unge i Borås ska tycka om att 

läsa” (Eriksson 2010). Syftet med projektet var att uppmärksamma det läsfrämjande 

arbetet som bedrevs på skol- och folkbibliotek i Borås Stad och att skapa nya sätt att 

arbeta genom ett utbyte av idéer och erfarenheter. I projektet fanns en förhoppning om 

att gemensamma resurser och kompetenser skulle leda till en utveckling av det 

läsfrämjande arbetet. Arbetet kom dock till skillnad från MVG-projektet att inriktas mer 

på det läsfrämjande arbete som ägde rum i den ordinarie verksamheten (Eriksson 2010, 

s.16). Tanken bakom denna utformning var att goda idéer kan återanvändas och det var 

också ett sätt att nå målet om kunskapsöverföring inför en generationsväxling (ibid.) Ett 

praktiskt resultat i projektet var skapandet av en dokumentationsdatabas som nu 

används som en resurs för det läsfrämjande arbetet. Under projektets andra år hamnade 

professionsfrågor i fokus. Frågan om barn- och skolbibliotekariers egentliga uppgift, det 

professionella objektet, diskuterades samt vilka skillnader som fanns mellan lärares och 

barnbibliotekariers läsfrämjande arbete. Det konstaterades att lärare och 

barnbibliotekarier har mycket gemensamt men att det finns skillnader när det gäller 

inställningen till barnet och barnets läsning (Eriksson 2010, s.20). Med målet att 

beskriva vad som förenar barn- och skolbibliotekarier betraktades projektet som en 

Community of Practice (CoP), ett begrepp som kan användas i studier av lärande 

organisationer (Eriksson 2010, s.21). En CoP förutsätter ett gemensamt intresseområde, 

en gemenskap samt en gemensam praktik. Det gemensamma intresseområdet i projektet 

handlar om att stimulera till läslust. Deltagarna är medlemmar i en gemenskap som vill 

utveckla det lässtimulerande arbetet. Slutligen deltar bibliotekarierna i en praktik som 

till stora delar handlar om att förmedla läslust. I projektets utvärdering konstateras att 

bibliotekarierna i projektet har möjligheter att utvecklas till en CoP i och med projektets 

fokus på kunskapsutbyte i form av möten och skapandet av en gemensam databas 

(Nowé Hedvall & Lundberg Rodin 2010, s.47). Enligt deltagarna har projektet skapat 

tillfällen för fler möten och mer samarbete och det betraktas som det mest givande med 

projektet (Nowé Hedvall & Lundberg Rodin 2010, s.53).  
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2.7 Konklusion av tidigare forskning och litteratur 

 
För att kunna diskutera barnbibliotekariers kompetensutveckling behandlas i 

ovanstående avsnitt forskning om folkbibliotekets läsfrämjande arbete för barn och 

unga samt forskning om barnbibliotekariers kunskaper och kompetenser på det 

läsfrämjande området. Betydelsefull för barnbibliotekariers utveckling av nya 

kompetenser är redovisad forskning om det vidgade textbegreppet samt den forskning 

som undersöker hur barn utvecklar litteracitet. Forskning och projektrapporter om 

läsfrämjande projekt visar på de möjligheter till lärande och utveckling av nya 

kompetenser som ges i projektform och utgör också ett intressant jämförelsematerial 

som kommer att användas i studiens diskussionsdel. 
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3 Teoretisk utgångspunkt 

 
För att analysera studiens empiriska material har jag valt att använda Etienne Wengers 

sociala teori om lärande, Communities of practice. Wenger utgår från en syn på lärande 

som situerat, det vill säga en process som sker i samspel med omgivningen. Teorin om 

Communities of practice eller praktikgemenskaper ser jag som användbar för att 

undersöka vad den kollektiva processen i projektgruppen, som undersöks i denna studie, 

betyder för deltagarnas utveckling av nya kompetenser. 

 

3.1 Praktikgemenskaper 
 

Wenger beskriver begreppet Communities of practice som … “groups of people who 

share a concern or a passion for something they do and learn how to do it better as they 

interact regularly” (2006). Begreppet utvecklades i samarbete med antropologen Jean 

Lave i gemensamma undersökningar av systemet med lärlingsskap som en modell för 

lärande. Praktikgemenskaper fungerade då som ”a living curriculum” för lärlingar. 

Lärandet i en praktikgemenskap är dock inte begränsat till att gälla endast nybörjare 

utan fungerar som en dynamisk process som involverar alla deltagare (Wenger 2006). 

Praktikgemenskaper finns överallt i samhället; inom olika organisationer, 

regeringsväsende, utbildningsväsende, föreningar, social sektor och på webben. Genom 

att uppmärksamma praktikgemenskaper skapas enligt Wenger (2006) en ökad förståelse 

för hur det informella lärandet går till.  

 

För att socialt deltagande i en praktikgemenskap ska kunna beskrivas som en 

lärandeprocess krävs närvaron av komponenterna mening, praktik, gemenskap och 

identitet (Wenger 1998, s.5). Mening förklaras av Wenger som ett sätt att tala om våra 

möjligheter att uppleva livet och världen som meningsfull och symboliserar lärande som 

erfarenhet. Praktik är ett sätt att tala om gemensamma historiska och sociala resurser 

vilka upprätthåller ett ömsesidigt handlingsengagemang. Praktik står enligt Wenger för 

lärande som handling. Komponenten gemenskap innebär ett sätt att tala om de sociala 

former där våra aktiviteter blir värdefulla och där vårt deltagande betraktas som 

kompetens. Wenger menar alltså att gemenskap står för lärande som deltagande. 

Komponenten identitet är ett sätt att tala om lärande som förändrar vem vi är och som 

skapar personliga historier av utveckling i olika gemenskaper. Identitet står enligt 

Wenger för lärande som utveckling. Wengers tecknar en modell av en lärandeprocess 

med lärandet i centrum som förutsätter närvaron av komponenterna mening, praktik, 

gemenskap och identitet. Dessa komponenter är nära sammanknutna och definierar 

varandra. (Wenger 1998, s.5). 

 

Wenger har i sin teori om lärande fokus på det sociala deltagandet. Han definierar 

deltagande som ett aktivt deltagande där identiteter skapas i relation till en eller flera 

praktikgemenskaper (1998, s.4). En praktikgemenskap handlar alltså inte bara om vad 

som görs utan formar också deltagares identiteter (ibid.). Utbildningsforskaren Knud 

Illeris tolkar Wengers modell som att det sociala lärandet är tätt kopplat till kollektiv 

(gemenskap) och praxis (praktik) och leder till skapandet av mening och identitet (2001, 

s.131). För att lärande ska äga rum krävs att medlemmar deltar och handlar, vilket i sin 

tur leder till erfarenhet och utveckling (ibid.). 
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3.1.1 Mening 

 

Mening skapas enligt Wenger i en förhandlingsprocess och hela livet kan ses som en 

förhandling om mening (1998, s.52-53). Förhandlingar i praktikgemenskaper kan inte 

äga rum utan en interaktion mellan deltagande och förtingligande (Wenger1998, s.55). 

Deltagande bidrar till att forma erfarenheter samtidigt som deltagarnas erfarenheter 

också formar praktikgemenskapen. Deltagande behöver, enligt Wenger, inte handla om 

relationer som kännetecknas av samarbete utan kan innefatta både konfliktfyllda och 

harmoniska relationer (1998, s.56). Deltagandet i en praktikgemenskap är något som 

präglar deltagarna även utanför den egentliga praktiken och blir på så sätt en del av 

deltagarnas identitet (Wenger 1998, s.57). Förtingligande, förklarar Wenger, uppstår när 

erfarenhet omformas till något konkret, ett ting (1998, s.58). Exempel på förtingligande 

kan vara när lagar skrivs eller verktyg skapas (Wenger 1998, s.58-59) Förtingligande 

uppstår när en förståelse får en form och runt denna form kan sedan en förhandling om 

mening organiseras (Wenger 1998, s.59). Ett exempel på förtingligande som är relevant 

för denna studie kan vara en projektplan. De målsättningar som den innehåller blir 

sedan föremål för en meningsförhandling i projektgruppen. Enligt Wenger ingår också 

flera olika processer i begreppet förtingligande som att göra, representera, beskriva, 

iaktta och tolka (1998, s.59). Både ting och processer kan få människor att utveckla ny 

förståelse (Wenger 1998, s.59-60). Praktikgemenskaper som verkar inom institutioner 

måste alltid förhålla sig till förtingligande som sker i omvärlden, men resultaten behöver 

införlivas i en lokal process för att kännas meningsfulla (Wenger 1998, s.60). Det 

vidgade textbegreppet kan betraktas som ett förtingligande, där en förståelse har fått en 

form. I diskussioner bland deltagare i en praktikgemenskap behöver dock detta begrepp 

diskuteras, tolkas och ges en innebörd som är aktuell för gruppen. 

 

3.1.2 Praktik 

 

En praktik består av handlingar som blir meningsfulla i en historisk och social kontext 

(Wenger 1998, s.47). I en barnbibliotekskontext är förmedling av böcker och 

läsfrämjande arbete exempel på meningsfulla handlingar. Handlingar kan vara både 

explicita som i form av språk, verktyg och dokument men även implicita i form av tysta 

överenskommelser och oskrivna regler. Praktik beskrivs ibland som motsatsen till teori 

men i en praktikgemenskap inkluderas både teori och praktik (Wenger 1998, s.48). Alla 

människor har olika teorier och sätt att förstå världen på och Wenger menar att i 

praktikgemenskaper pågår en utveckling och en förhandling om teoriernas betydelse 

(1998, s.48). En praktik skapas av dess medlemmar genom meningsförhandlingar och 

det handlar enligt Wenger om att 1) utveckla former för ett ömsesidigt engagemang, 2) 

förstå och harmonisera verksamhet samt 3) utveckla repertoar, stil och diskurser (1998, 

s.95). Sammansättningen i en praktikgemenskap förändras genom att nya generationer 

medlemmar inkluderas. Wenger använder termen legitimt perifert deltagande för att 

beskriva hur nya medlemmar inkluderas i en praktikgemenskap. Periferitet beskriver 

Wenger som ett närmande till ett fullvärdigt deltagande (1998, s.100) Nya medlemmar 

måste också garanteras tillräcklig legitimitet för att lärande ska bli möjligt (Wenger 

1998, s.101).  
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3.1.3 Gemenskap 

 

Deltagarna i en praktikgemenskap behöver förenas i ett ömsesidigt engagemang, en 

gemensam verksamhet och en delad repertoar för att lärande ska bli möjligt (Wenger 

1998, s.73).  En stor del av barnbibliotekariernas arbete handlar om läsfrämjande 

verksamhet för barn och bibliotekarierna visar ett ömsesidigt engagemang i frågor som 

rör vikten av barns läsning och språkutveckling. För det andra krävs en gemensam 

verksamhet där deltagarna möts, diskuterar, utbyter information och hjälper varandra. 

En gemensam verksamhet skapas inte automatiskt när människor med samma yrke 

träffas utan det centrala är interaktionen och det gemensamma lärandet. Avslutningsvis 

behöver det finnas en delad repertoar där deltagarna använder liknande resurser i form 

av erfarenheter, berättelser och verktyg. En praktik existerar på grund av människors 

engagemang i handlingar samtidigt som det pågår en förhandling om meningen eller 

innebörden i handlingarna (Wenger 1998, s.73). Alla deltagare i en praktikgemenskap 

utvecklar en unik identitet och samspelet mellan olika identiteter formar ett ömsesidigt 

engagemang (Wenger 1998, s.76). Ett ömsesidigt engagemang handlar lika mycket om 

olikheter som om likheter och en praktikgemenskap består av individers olika 

kompetenser (Wenger 1998, s.75-76).  Den kollektiva förhandlingsprocessen leder till 

ett ömsesidigt engagemang och Wenger påpekar att verksamheten är en process, inte ett 

uppsatt mål (1998, s.77-78). I en delad repertoar ingår rutiner, ord, verktyg, berättelser 

och symboler som har skapats eller upptagits av gemenskapen och blivit en del av 

praktiken (Wenger 1998, s.83). 

 

3.1.4 Identitet 

 

Enligt Wenger hänger identitet och praktik tätt samman (1998, s.149). I en 

praktikgemenskap förutsätts att medlemmar engagerar sig i varandra och erkänner 

varandra som deltagare och Wenger menar att förhandlingar om sätt att vara som person 

äger rum (1998, s.149). Hur en individ exempelvis upplever sitt arbete eller tolkar sin 

position är beroende av den förhandling om mening som pågår när arbetet utförs i 

samspel med andra. Enligt Wenger (1998, s.163) kan identitet uppfattas som  

 

1) upplevd - en erfarenhet som innefattar både deltagande och förtingligande 

2) förhandlad - identitet är något som utvecklas hela tiden 

3) social - i en praktikgemenskap är utformningen av identiteten av social karaktär 

4) en lärandeprocess - identitet kan betraktas som ett sammanhang påverkad av 

både dåtid och framtid 

5) ett samband - en identitet påverkas av medlemskap i flera olika praktiker 

6) ett lokalt - globalt samarbete - på samma sätt som en praktik inte bara är lokal 

utan utgör en del i en omvärld, formas också identiteter av omvärlden 

Individer är ofta medlemmar i flera olika praktikgemenskaper som bidrar till att forma 

deras identiteter och Wenger menar att identitet kan beskrivas som ett nexus av 

medlemskap i flera olika praktikgemenskaper (1998, s.162). 

 
3.2 Tillämpning av teori 

 

Komponenterna mening, praktik, gemenskap och identitet behöver, enligt Wenger, 

finnas tillgängliga för att lärande ska äga rum i en praktikgemenskap (1998, s.5) Dessa 

olika komponenters betydelse för lärande får därför utgöra utgångspunkten för min 
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analys. Intervjuresultat och blogginlägg undersöks alltså i förhållande till de olika 

komponenterna. Analysen kompliceras av att de olika komponenterna fungerar i ett nära 

samspel och att de därför är svåra att skilja från varandra.  
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4 Metod 

 
Sharan B Merriam beskriver fallstudien som en passande metod när forskare vill få 

tillgång till en djupare förståelse av en situation och hur berörda personer uppfattar den 

(1994, s.9). Fallstudien kan exempelvis användas för att undersöka en händelse, en 

person, ett skeende eller en social grupp (Merriam 1994, s.24). I denna studie betraktar 

jag barnbibliotekarier som en grupp som är delaktiga i ett skeende i form av en 

utvecklingsprocess och ser därför fallstudien som en lämplig undersökningsmetod för 

att besvara mina forskningsfrågor.  

 

Mitt fall är det pågående projektet Från tanke till handling som drivs av Länsbibliotek 

Jönköping. Jag kom i kontakt med projektet i och med en inlämningsuppgift under 

utbildningen och blev intresserad av de metoder som användes. Jag har valt att 

undersöka ett pågående projekt där barnbibliotekarier arbetar med reflekterande samtal 

om för studien aktuella frågor eftersom jag tror att det kan bidra till ett mer nyanserat 

empiriskt material. Målet med denna studie är inte att få fram ett generaliserbart resultat 

och därför kommer studiens empiriska material att samlas in med hjälp av en kvalitativ 

metod i form av intervjuer. Intervjuerna kompletteras med en analys av delar av 

projektets interna blogg. Vidare kommer enkätsvar från enkäter framtagna inom 

projektet att presenteras. Presentationen kommer dock inte att analyseras utan har som 

syfte att ge en inblick i hur projektgruppens deltagare uppfattar projektet.  

 
4.1 Intervjuer 

 
För att skapa förståelse för den företeelse som undersöks är, enligt Merriam, intervjuer 

den primära källan till kvalitativ information i en fallstudie (1994, s.100). Jag har valt 

att använda mig av semistrukturerade intervjuer. Steinar Kvale menar att 

semistrukturerade intervjuer passar för undersökningar där målet är att tolka hur 

människor upplever sin verklighet (2009, s.19). En annan fördel med semistrukturerade 

intervjuer är att de medger en flexibilitet i intervjusituationen i form av 

uppföljningsfrågor. 

 

Den första kontakten med studiens blivande respondenter togs på ett seminarium om 

små barns språkutveckling anordnat i projektets regi. Jag berättade om mig själv och 

studiens inriktning och frågade om några av barnbibliotekarierna i projektgruppen var 

intresserade av att medverka. Enligt Pål Repstad är huvudkriteriet för urvalet av 

intervjupersoner att de har tankar och åsikter som är intressanta för studiens 

frågeställningar (2007, s.89). Intervjupersonerna är alla kvinnor och arbetar i samma län 

men jag upplever inte det som något hinder för att olika åsikter och erfarenheter 

kommer till uttryck.  

 

Tre intervjuer har ägt rum på intervjupersonernas arbetsplatser och jag har använt 

bandspelare efter att respondenterna har gett sitt godkännande. Två av respondenterna 

hade ett pressat arbetsschema och intervjuer genomfördes då enligt överenskommelse 

per telefon. Jag trodde att det skulle kännas svårt att inte se respondenterna i 

intervjusituationen men i och med att jag hade träffat och pratat med dem tidigare så 

blev inte detta ett stort problem. Däremot blev telefonintervjuerna lite kortare och 

resulterade i ett mindre empiriskt material. En av telefonintervjuerna ägde dessutom 
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rum samtidigt som bibliotekarien höll biblioteket öppet för elever, vilket gjorde att jag 

inte ställde lika många följdfrågor. Intervjuerna tog mellan 35 till 55 minuter. 

 

Transkribering är en vanlig metod för att behandla inspelat material. Pål Repstad menar 

att det också är möjligt att skriva referat av intervjuerna och endast transkribera utvalda 

delar (2007, s.112-113). Genom detta arbetssätt frigörs, enligt Repstad, mer tid för 

analysarbetet (ibid.) Jag har lyssnat igenom intervjuerna flera gånger och vissa delar har 

transkriberats medan andra har sammanfattats.  

 

I arbetet med intervjuerna har jag utgått ifrån Repstads beskrivning av svenska 

etikregler för forskning (2007, s.90). Intervjupersonerna har informerats om studiens 

syfte och att de är fria att avbryta sin medverkan i forskningsprojektet när som helst. De 

har också fått information om att deras intervjusvar kommer att behandlas konfidentiellt 

och att svaren endast kommer att användas i föreliggande studie. Som ett led i 

målsättningen om konfidentialitet har inte separata presentationer av intervjupersonerna 

gjorts. Däremot har varje respondent tilldelats en kod, R1-R5, som visas vid 

återgivningen av citat. Kopplingen till ett namngivet projekt innebär dock att 

intervjupersonerna är identifierbara, vilket de är införstådda med. I diskussion med 

projektledaren i Från tanke till handling valde jag att redovisa projektet under dess rätta 

namn. Läsare kan genom detta tillvägagångssätt bilda sig en egen uppfattning om 

studiens forskningsresultat genom att jämföra med annat material som finns publicerat 

om projektet.  

 

4.2 Intern enkät  

 
I studien används också svar på fem enkäter som är framtagna inom projektet som en 

del i det kommande utvärderingsarbetet. Jag har alltså inte skapat enkäterna själv och 

enkätsvaren kommer inte att analyseras utan tjäna som en bakgrund till presentationen 

och analysen av intervjuer och blogginlägg. Enkätmaterialet består av två olika enkäter 

där en är skapad för ”gamla” deltagare medan den andra vänder sig till nya deltagare.  

Båda enkäterna bifogas som bilagor. Enkäterna har delats ut till deltagare i 

projektgruppen men det finns ingen uppgift om när eller av vem de är besvarade. Jag 

kan därför inte säga om det är exakt samma personer som har besvarat enkäterna som 

också har deltagit i intervjuerna. 

  

4.3 Blogginlägg 

 
Projektet har en blogg som fungerar som ett internt arbetsredskap. Därför är den inte 

fritt tillgänglig men delar av den finns upplagd på projektets hemsida. Blogginläggen 

utgör ett bra komplement till intervjuerna eftersom jag upplever att 

projektmedlemmarna där uttrycker sig mer fritt. Inläggen är intressanta eftersom de ger 

en bild av hur samtalen i projektet kan gestalta sig, något som jag som utomstående inte 

har möjlighet att uppleva. Blogginläggen är också ofta kopplade till en läsfrämjande 

aktivitet som projektmedlemmarna just har utfört vilket ger ytterligare dynamik till 

beskrivningarna. Bloggen visar också hur projektdeltagarna omsätter ny kunskap i det 

praktiska arbetet, hur de går från tanke till handling.  
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4.4 Validitet och reliabilitet 

 
Genom att motivera valet av metod och beskriva hur jag har gått tillväga i insamlingen 

av studiens empiriska material är min avsikt att skapa trovärdighet. En redovisning av 

hur empiriskt material samlas in bidrar, enligt Jan Trost, till en ökad trovärdighet för 

kvalitativa studier (2010, s.133-134). Validitet och reliabilitet menar Merriam kan 

åstadkommas genom att i en undersökning vara noggrann när det gäller användningen 

av begrepp samt ge en tydlig redovisning av insamlingsmetoder, analys och tolkning av 

resultat (1994, s.175). Målet med studien är inte att åstadkomma generaliserbara 

resultat. Däremot kan studien ge en bild av hur ett projekt påverkar deltagare och vilka 

följder det kan ge för den praktiska verksamheten. 

 

4.5 Analysprocess 
 

I analysen av det empiriska materialet har jag koncentrerat mig på hur respondenterna 

tillägnar sig ny kunskap och nya kompetenser. Jag har under arbetet med materialet 

utgått från Wengers syn på lärande som ett deltagande i en praktikgemenskap där det 

förhandlas om mening. I projektets reflekterande samtal förhandlas om mening och 

projektets mål att tänja på läsning ger också upphov till en förhandling om mening.  
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5 Presentation av enkäter 

 
Som en bakgrund till presentationen och analysen av intervjuer och blogginlägg 

presenteras här innehållet i de fem enkäter som har producerats och delats ut till 

projektdeltagare av projektledaren. Presentationen delas in i teman som jag anser vara 

relevanta för att ge en bild av hur deltagarna uppfattar projektet och dess innehåll. I 

enkäterna uttrycks förväntningar på lärande och hur projektet har bidragit till ny 

kunskap. Avslutningsvis ges en beskrivning av hur bibliotekarierna i projektgruppen 

resonerar om att ”tänja begreppet läsning” och hur de upplever samverkan med andra 

yrkesgrupper. 
   

5.1 Förväntningar 
 

Flera projektdeltagare hoppas på nya idéer och ny inspiration i arbetet med 

barnverksamheten och att projektet ska bidra till ett nytänkande inom det läsfrämjande 

området. Behovet av förändrade arbetsmetoder är inte endast ett krav från omvärlden 

utan något som också uppmärksammas av barnbibliotekarierna själva. En 

projektdeltagare är särskilt intresserad av att få fler småbarnsföräldrar att komma till 

biblioteket och vill utveckla sagostunder med muntligt berättande, ramsor och sång.  

Jag uppfattar det som att nya arbetsmetoder betraktas som en möjlighet att få fler 

besökare till biblioteket. 

 

Vidare efterfrågas tips på nya samarbetspartners och någon vill särskilt få en inblick i 

hur man kan samverka med familjecentralen. I enkätsvaren framkommer också att 

samarbetet mellan kommunerna i länet behöver stärkas och projektet betraktas då som 

en möjlighet att bygga nätverk. 

 

Jag noterar att projektdeltagarna både har allmänna förväntningar på projektet i form av 

nya idéer och ny inspiration men också specifika förväntningar i form av ett bättre 

samarbete med olika förvaltningar. Det uttrycks också förväntningar på utveckling av 

nya kompetenser på ett personligt plan.  

 

5.2 Projektets betydelse 
 

I enkäterna ges uttryck för att några projektdeltagare har fått nya idéer om hur de kan 

samarbeta med familjecentralen och öppna förskolan. Projektdeltagarna upplever också 

att de har fått nya kunskaper genom kontakten med andra yrkesgrupper. I ett enkätsvar 

uppmärksammas ett utökat samarbete med öppna förskolan. Genom projektet har de 

yngre barnen hamnat i fokus vilket har varit till glädje för barnen och deras föräldrar, 

men också för bibliotekspersonalen. Vidare framkommer att en stärkt yrkesroll och ett 

stärkt självförtroende är resultat som projektet har bidragit till.  

 

Möjligheten att få träffa andra bibliotekarier men också andra yrkesgrupper ser jag som 

viktig för ett stärkande av den egna yrkesrollen. Här kan paralleller dras till Wengers 

beskrivning av hur medlemmars identiteter utvecklas i ett lokalt-globalt samspel (1998, 

s.163). Samarbetet med andra professioner medför att en praktikgemenskap kan 

uppfatta sitt arbete som en del i en vidare kontext (Wenger 1998, s.161). 
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5.3 Att tänja begreppet läsning 
 

En bibliotekarie menar att dagens teknik öppnar upp för nya sätt att läsa och arbeta med 

litteratur. Läsning kan handla om filmskapande, SMS-poesi, dans eller rörelse, 

ljudskapande och konst. Att tänja på läsningen kan också innebära att betrakta serier 

och tidningar som läsning även om det inte uppskattas av pedagoger. Intressant är att 

läsning på datorn inte nämns i samband med de möjligheter som dagens teknik för med 

sig när det gäller nya sätt att läsa 

 

Att tänja på läsbegreppet innebär för en bibliotekarie att införliva nya arbetssätt i 

verksamheten. Det kan handla om att bjuda in andra aktörer till biblioteket men det är 

också viktigt att synas utanför bibliotekets väggar. Genom att se på läsning ur ett vidgat 

perspektiv kan man få barn i alla åldrar att komma till biblioteket, menar en annan 

bibliotekarie.  Konstpedagoger, konstnärer eller musikpedagoger kan bjudas in till 

sagostunder, föreslår en tredje. Användningen av ljud, bild, rörelse, dans och sång ses 

som medel för att förstärka en berättelse. 

 

Jag konstaterar att det främst är olika konstnärliga former som används för att beskriva 

begreppet att tänja på läsning. Någon hänvisar till dagens teknik men utvecklar inte 

detta närmare.  

 

5.4 Samverkan 
 

En projektdeltagare redovisar ett ökat samarbete med familjecentralen medan en annan 

beskriver denna kontakt endast som ett samarbete kring barnens första bok till nyblivna 

föräldrar. Samarbetet med BVC kan handla om att föräldrar och barn bjuds in till 

bokmys med rim och ramsor på biblioteket. Det kan också innefatta besök hos 

föräldragrupper på BVC. I enkätsvaren ges exempel på bra samarbeten men också 

exempel på att samarbeten behöver utvecklas.  

 

Samarbetet med förskolan kan ta sig uttryck i leveranser av bokkassar och temalådor, 

bokprat för förskolepersonal samt medverkan i föräldramöten. När förskolor kommer 

till biblioteket blir det sagoläsning eller bokprat. Samarbetet med förskolan är inte 

utvecklat hos alla. En projektdeltagare menar att en orsak till detta kan vara att 

förskollärare kanske inte alltid vet vad barnbibliotekarier kan hjälpa till med. 

Förskolorna har så mycket att göra ändå och det är då lättare att utveckla de samarbeten 

som redan finns och fungerar. 
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6 Redovisning och analys av empiriskt material 

  
I detta kapitel analyseras först det insamlade intervjumaterialet och sedan delar av 

projektgruppens blogginlägg med utgångspunkt i de olika komponenter som Wenger ser 

som nödvändiga för att kunna tala om lärande i en praktikgemenskap.  

 

6.1 Presentation och analys av intervjuer  
  

Intervjuns respondenter är alla kvinnor och har arbetat som bibliotekarier under olika 

lång tid, men ingen längre än nio år. Jag har valt att inte göra mer utförliga 

presentationer av respondenterna eftersom mitt mål är att behandla intervjumaterialet 

konfidentiellt.  

 

6.1.1 Lärande som meningsskapande 

Projektets målsättning att tänja på läsning har diskuterats i gruppen. Innebörden i detta 

uttryck upplevs inte som helt självklar hos respondenterna.  

Det är en av de grejerna som jag ibland känner går över mitt huvud, som ibland är utanför min 

bekvämlighetszon, men som är något man måste jobba med. (R3) 

 

Respondenten menar att läsbegreppet behöver vidgas för att nå de barn man inte når 

med det vanliga arbetet. Men målet med den läsfrämjande verksamheten är ändå läsning 

av riktiga böcker, tycker hon. Däremot kan läslust väckas på annat sätt. Att tänja på 

läsbegreppet kan också enligt respondenten handla om att använda olika typer av texter 

i det lässtimulerande arbetet och inte bara skönlitteratur.  

 

Begreppet handlar om att se nya möjligheter för hur boken kan användas, säger en 

annan respondent, som tycker att hon redan nu försöker arbeta på detta sätt. Enligt 

henne kan nya arbetssätt leda till att biblioteket når fler barn. Att arbeta utifrån en 

vidgad syn på läsning betraktas alltså som viktigt för marknadsföringen av biblioteket.  

 

Det bildseminarium som har hållits i projektet beskrivs av en respondent som 

utvecklande för hennes vidgade förståelse av läsning. Hon menar att texten hela tiden är 

i fokus hos bibliotekarier men den konstpedagog som höll i seminariet vände helt på 

detta synsätt. Bild och film kan också läsas, menar respondenten, och en bild kan till 

exempel vara en utgångspunkt för att skriva tidningsrubriker. Respondenten har inte 

hunnit pröva någon av idéerna hon har fått, men funderar på det. Det vore roligt att 

pröva med en förskoleklass, säger hon. Bildseminariet uppfattar jag som en ingång till 

en ny meningsförhandling om vilket innehåll begreppet läsning har i projektet. Enligt 

Wenger är det just meningsförhandlingar i praktikgemenskapen som kan bidra till nytt 

lärande (1998, s.226).  

 

För att barn ska ha möjlighet att tillägna sig ett bra språk menar respondenterna att det 

är viktigt att hitta en ingång till läsning av böcker. Detta eftersom språket i böcker 

innehåller fler ord i jämförelse med det mer vardagliga språket som barn ofta möter via 

datorn. Barn behöver, enligt respondenterna, läsa längre sammanhängande texter och 

för det är inte datorn det bästa mediet. 
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När jag läser på datorn läser jag ju ofta hela texter, man läser artiklar i tidningar, man läser science 

fiction, stora block av texter. De sidor som är för barn är inte uppbyggda så, det är ju mycket bilder, 

fram och tillbaka och hit och dit. Det behöver inte betyda något för kvaliteten i texten utan det är hur 

det är uppbyggt. (R3) 

 

Synen på användningen av olika medier som ett sätt att komma in i böckernas värld är 

gemensam för alla respondenter. En respondent uttrycker hur svårt det är att tänka i nya 

banor. 

 
Man är så präglad av det gamla, alltså av hur det alltid har varit… Det kanske skulle vara ett första steg 

att gå in via det digitala för att sedan säga [till barnen; min anm.] att den kan du också läsa som vanlig 

bok. (R4)  

 

Inställningen att läsning primärt ska ske i böcker sitter på något sätt i bibliotekets 

väggar. Här kan paralleller dras till Wenger som menar att föreningen av ett ömsesidigt 

engagemang, en gemensam verksamhet och en delad repertoar ger upphov till 

skapandet av social energi (1998, s.84). Det är dock inte självklart att denna energi leder 

till utveckling utan kan också fungera som ett hinder för att reagera på nya 

omständigheter och förändringar (Wenger 1998, s.85). En praktikgemenskap kan alltså 

bli ett forum som bekräftar redan vedertagna arbetsmetoder och förhållningssätt. 

 

Vid intervjutillfällena nämner flera respondenter det seminarium om små barns 

språkutveckling som har anordnats i projektets regi och som uppfattades som mycket 

lärorikt. Där betonades boken som det viktigaste mediet för barns språkutveckling.  

Detta seminarium kan ses som en bekräftelse på respondenternas syn på boken som det 

viktigaste mediet i det läsfrämjande arbetet. Behovet av en vidgad syn på läsning 

uppfattar jag som ett exempel på förtingligande som har uppstått utanför 

praktikgemenskapen (Wenger 1998, s.59). Deltagarna behöver diskutera, tolka och ge 

begreppet en innebörd som är aktuell för gruppen.  

 

Respondenterna tycker att mycket av det lässtimulerande arbetet fungerar bra men att 

det är lätt att fastna i ett visst sätt att arbeta. Då kan det behövas utmaningar från 

forskning och teori även om det ibland upplevs som svårt att omsätta teorin i praktiken. 

Wenger menar att alla människor har ett eget sätt att förstå världen, men i en 

praktikgemenskap kan denna förståelse utvecklas, omförhandlas och delas (1998, s.48). 

 
6.1.2 Lärande som handling i olika praktiker 

 

Wenger menar att man sällan talar om sitt arbete i termer av lärande (1998, s.95). 

Istället beskrivs lärande ofta som förändringar och nya idéer. Lärande kan dock ses som 

en process som präglas av att deltagare engagerar sig i och utvecklar en pågående 

praktik (ibid.). Studiens respondenter deltar i flera olika praktiker. Projektgruppen 

fungerar som en praktik medan den ordinarie verksamheten utgör en annan. 

Respondenterna berättar om det läsfrämjande arbetet på hemmaplan och hur samarbetet 

med andra yrkesgrupper kan vara en väg till utveckling av nya kompetenser. En del av 

informanterna är också delaktiga i andra former av nätverk. De olika praktikerna formar 

bibliotekariernas identiteter och enligt Wenger kan identitet uppfattas som ett nexus av 

medlemskap i flera olika praktikgemenskaper (1998, s.162).  
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En respondent berättar om hur hon samarbetar i ett projekt med pedagoger och erbjuder 

verktyg för lässtimulans och fungerar som inspiratör. Till projektet har knutits olika 

föreläsare och man har arbetat med workshops. Samarbetet är inspirerande och det ger 

en möjlighet att få veta mer om pedagogernas vardag. Projektet blir ett tillfälle att 

träffas och få tid att prata om vad man faktiskt gör, vilket man aldrig hinner annars, 

berättar respondenten. I samarbete med skolan driver en annan respondent ett läsprojekt 

för årskurs 3 och 5, inspirerat av Aidan Chambers modell Läsandets cirkel. Eleverna får 

rösta fram böcker som sedan ska läsas och diskuteras. Respondenten kom i kontakt med 

läsprojektet under en kurs på Högskolan i Borås och ville pröva samma sak på 

hemmaplan. Framförallt är respondenten intresserad av om projektet kan leda till ett 

ökat läsintresset hos barn i mellanstadiet.  

 

Samarbetet med förskolan består för en respondent bland annat i att plocka ihop 

bokpåsar som lämnas på förskolor som sedan barnens föräldrar kan låna. 

Förhoppningsvis blir föräldrarna, i och med detta sätt att arbeta, själva lockade att 

komma till biblioteket med sina barn, menar respondenten. Samarbetet med förskolan 

tog sin början i och med ett annat projekt som respondenten var verksam i och detta 

samarbete fortsätter. Övriga respondenter beskriver också väl fungerande samarbeten 

men för att nå de barn och föräldrar som inte kommer till biblioteket konstateras att det 

krävs nya samarbetsformer. En respondent nämner att diskussioner med andra 

yrkesgrupper är viktiga för att utveckla nya samarbeten.  

 

En praktik skapas enligt Wenger (1998, s.95) av meningsförhandlingar mellan deltagare 

och jag upplever att erfarenheter från projektdeltagarnas respektive lokala praktiker 

bidrar till lärandet i praktikgemenskapen Från tanke till handling. Lärande ses av 

Wenger (1998, s.4) som en pågående process och jag tolkar projektdeltagarnas utbyte 

av erfarenheter från lokala praktiker som en möjlighet till vidare kompetensutveckling. 

 

6.1.3 Lärande som deltagande i en gemenskap 

 

Respondenterna har många erfarenheter från det läsfrämjande arbetet som är 

gemensamma. Trots olika förutsättningar så används liknande metoder i den 

läsfrämjande verksamheten och det viktigaste för respondenterna är att sprida läsglädje 

och läslust. Gemensamma erfarenheter ger enligt Wenger praktikgemenskapen en form 

(1996, s.56). En praktikgemenskap formas också av nya erfarenheter som utvecklas i 

mötet med kollegor, i mötet med inbjudna föreläsare och i kontakten med andra 

professioner. En respondent berättar att hon inte gick med i projektet bara för egen del 

utan också för dela med sig av sina egna kunskaper och erfarenheter. Deltagande 

innebär för respondenten alltså både ett givande och ett tagande. Denna inställning 

uppfattar jag som ett aktivt deltagande, vilket Wenger menar är en förutsättning för att 

lärande ska äga rum i en praktikgemenskap (1998, s. 4). 

 

Enligt Wenger är föreningen av ett ömsesidigt engagemang, en gemensam verksamhet 

och en delad repertoar ett krav för att lärande ska bli möjligt i en praktikgemenskap 

(1998, s.73). Mötet med kollegorna utgör kärnan i projektet för en respondent och om 

inte projektets programpunkter är så givande får man alltid med sig något när man 

träffar andra barnbibliotekarier. Hon beskriver deltagandet i projektet som att tanka 

energi. Jag tolkar en annan respondent som att hon ser möjligheter inte bara till direkt 

lärande i projektet, utan också en möjlighet att bygga upp ett nätverk som kan vara till 

hjälp för framtida kunskapsbehov. 
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Sen att man får träffa andra barnbibliotekarier, det betyder verkligen jättemycket, från hela länet... Man 

kan ju faktiskt höra av sig till de här människorna om det skulle vara något. Man vet att den här 

personen jobbar med det här [särskild läsfrämjande aktivitet; min anm.]. (R1) 

 

6.1.4 Lärande som utveckling av identitet 

 

I projektet hålls reflekterande samtal och dessa är ett led i projektets fokus på 

professionsutveckling. I projektets målsättningar betonas det kollegiala lärandet som en 

väg till ökad kompetens och utveckling av nya samarbeten. En respondent berättar att 

hon ibland känner sig ensam i sitt yrkesutövande och då är det givande att få träffa 

bibliotekarier från hela länet och dra nytta av varandras kompetenser. 

Praktikgemenskapen kan här förstås som betydelsefull för hur respondenten upplever 

sin yrkesroll. Identitet och praktik är enligt Wenger tätt sammanvävda och utvecklingen 

av en praktik kräver att deltagare engagerar sig i och bekräftar varandra (1998, s.149). 

Wenger menar att erfarenheter som görs i en praktikgemenskap medverkar till att forma 

deltagares identiteter (1998, s.57).  

 

De reflekterande samtalen beskrivs av flera respondenter som nyttiga då det ges tid att 

fundera, på en högre nivå, över vad barnbibliotekarieyrket egentligen innebär. När 

samtalen blir för teoretiska upplevs de dock av en del respondenter som svåra att ta till 

sig.  

 
De reflekterande samtalen kan bli väldigt teoretiska och svåra. Man är så inne i det praktiska och 

diskussionerna hamnar lätt i det praktiska arbetet. (R1) 

 

Praktikgemenskaper inkluderar enligt Wenger både teori och praktik, även om det 

ibland finns diskrepans mellan det som sägs och det som görs och en skillnad mellan 

mål och resultat (1998, s.48). En respondent, som är ny i projektet, ser fram emot de 

reflekterande samtalen och tycker att det ska bli nyttigt att sätta sig ner och tänka och 

utvärdera de läsfrämjande metoder som används.  

 
Vad är viktigt, vad gör jag egentligen i min profession? (R2) 

 

Det blir lätt så att man använder de metoder som alltid har fungerat bra, menar hon. Här 

ges uttryck för förväntningar på att de reflekterande samtalen ska resultera i nya sätt att 

arbeta och respondenten visar en tilltro till praktikgemenskapens förenade erfarenheter. 

Genom att delta i både formella och informella samtal skapas mening och identitet och 

förutsättningar ges för projektdeltagarnas utveckling. 

 

I de reflekterande samtalen har biblioteksplaner och den nya förskoleplanen diskuterats 

och en respondent menar att det har varit intressant att fundera över deras betydelse för 

verksamheten. Biblioteks- och förskoleplaner är exempel på förtingligande som 

respondenterna enligt Wenger behöver förhålla sig till genom meningsförhandlingar 

(1996, s.52-53). 

  

De professionella samtalen har mynnat ut i olika seminarier som har hållits i projektets 

regi, bland annat ett seminarium om små barns språkutveckling. Ett annat resultat är en 

högskolekurs i ”bokprat” som ska hållas på Högskolan i Jönköping. Jag tolkar 

seminarierna och högskolekursen som ett uttryck för praktikgemenskapens 

gemensamma behov av fortbildning för att kunna utveckla nya kompetenser. Flera 
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respondenter menar att det är svårt att hinna ta till sig ny forskning och upplever 

projektets seminarier och workshops som mycket värdefulla för utvecklingen av ny 

kompetens.  

 

Att regelbundet få träffa andra barnbibliotekarier och utbyta erfarenheter beskriver alla 

respondenter som mycket betydelsefullt. De reflekterande samtalen upplever jag som ett 

mer formellt utbyte av erfarenheter. Jag tolkar respondenterna som att de tycker att det 

mer informella erfarenhetsutbytet är minst lika viktigt.  

 

Den fortbildning som respondenterna tar del av anordnas till största del av 

länsbiblioteket. En respondent berättar dock om goda möjligheter till fortbildning även 

utanför projektet och anser att det är viktigt med en chef som förstår betydelsen av 

kompetensutveckling.  

 

Med hjälp av möten med projektets tvärprofessionella grupp förs nya erfarenheter in i 

praktikgemenskapen. Samtalen ses som ett tillfälle att få lära känna varandras 

verksamheter och kan bidra till att olika yrkesgrupper arbetar tillsammans över gränser.  

 
Det har varit väldigt intressant att man har fått kontakt över professionerna … då reflekterar man ju 

också över hur man själv jobbar. (R5) 
 

Om alla barn ska få samma bemötande i länet, exempelvis när det gäller utdelning av 

böcker i samarbete med BVC, behövs det en bättre samordning, fortsätter respondenten. 

Wenger menar att en praktikgemenskap kan karaktäriseras som en enad berättelse om 

lärande men i praktikgemenskaper utvecklas också sätt att skapa förbindelser med 

omvärlden (1998, s.103).  

 

6.2 Presentation och analys av intern blogg 
 

På projektets webbsida (Länsbibliotek Jönköping) finns inlägg som har saxats från 

bloggen. Här förs fram tankar inte bara från studiens respondenter, utan också från 

tidigare medlemmar i projektgruppen.  

 

6.2.1 Lärande som meningsskapande 

.  

Wenger beskriver meningsskapande som ett samspel mellan deltagande och 

förtingligande. Ett exempel på förtingligande i projektet är programverksamheten Tick-

tack. Arbetet med Tick-tack präglas av en gemensam förståelse för vikten av att ge det 

lilla barnet en väg in i språket. Här menar jag, för att använda Wengers ord, att en 

förståelse har fått form (1998, s.59). I bloggen framkommer att projektdeltagarna 

reflekterar över Tick-tack som metod, hur programmet tas emot och vad som fungerar. 

Peppad! Har läst ut boken ”Baby på bibblan” nu och blev verkligen inspirerad, ännu mer inspirerad 

blev jag idag när jag hade Tick tack på öppna förskolan. Idag kändes det verkligen jättebra, alla var 

med och föräldrarna var positiva. Känner mig otroligt peppad för ögonblicket, härligt! (Deltagare i 

projektet) 

Tick tack-ångest. Står och stampar lite i min Tick tack-planering. Hittar inga nya infallsvinklar och 

känner ibland att jag läser sönder texterna… (Deltagare i projektet) 
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I projektets interna blogg berättar deltagarna om sina upplevelser av förberedelser och 

genomförande av Tick-tack. Jag tolkar projektets interna blogg som ett tillfälle till 

interaktion mellan deltagande och förtingligande i och med att deltagare formulerar sina 

tankar i skrift som kan kommenteras av andra deltagare. För att bloggen ska fungera 

som en källa till lärande krävs ett aktivt deltagande. Wenger beskriver deltagandet i en 

praktikgemenskap som en aktiv process som inte bara handlar om att delta i enstaka 

gemensamma aktiviteter (1996, s.4).  

 

6.2.2 Lärande som handling i olika praktiker 

 

I publicerade blogginlägg visas att projektets seminarier har haft stor betydelse för hur 

deltagarna tänker arbeta i framtiden. Ett exempel är deltagandet i bildseminariet som har 

väckt inspiration till att använda bilden i arbetet med barnen. Med hjälp av bilder kan 

svåra ämnen diskuteras, det finns utrymme för flera tolkningar och diskussioner runt en 

bild utvecklar språket. Konstpedagogen som höll i seminariet gav flera handfasta tips 

och det konstateras i bloggen att det inte behöver vara så komplicerat att använda nya 

metoder. I samma seminarium fick deltagarna också inspiration till att använda det 

muntliga berättandet som ett sätt att förmedla läslust. Här blir det tydligt att 

projektdeltagarna vill hitta nya metoder för det lässtimulerande arbetet och att 

metoderna har sin grund i ett vidgat läsbegrepp.  

 

Film är ett medium som ingår i en vidgad syn på läsning och en projektdeltagare 

berättar om positiva erfarenheter av förskolebio. I bloggen beskriver också 

projektdeltagarna hur de använder sång, musik och olika miljöskapande rekvisita när 

aktiviteter anordnas för barn. Någon berättar om rytmikstunder där barnen bland annat 

får spela maracas och trumma.  

 

All verksamhet som beskrivs kanske inte har sin upprinnelse i projektet men i flera 

blogginlägg hänvisas till projektets seminarier som en källa för inspiration. Ovanstående 

inlägg tolkar jag som att bibliotekariernas lärande pågår i flera olika praktiker parallellt 

och här blir Wengers resonemang om att deltagares identiteter formas av ett nexus av 

medlemskap i olika praktikgemenskaper aktuellt (1998, s.162). 

 

6.2.3 Lärande som deltagande i en gemenskap 

 

De förutsättningar som Wenger menar krävs för att lärande ska bli möjligt i en 

praktikgemenskap blir tydliga även i blogginläggen (1998, s.73). Deltagarna i 

projektgruppen uttrycker ett ömsesidigt engagemang inför det språkfrämjande arbetet 

med de små barnen. I blogginläggen delar deltagarna med sig av sina erfarenheter från 

Tick-tack och annan verksamhet för barn och interaktion och utbyte av information är 

enligt Wenger viktiga beståndsdelar i skapandet av en gemensam verksamhet (1998, 

s.73). Att projektdeltagarna använder sig av en delad repertoar märks också i 

blogginläggen. Med hjälp av rytmer, musik och sång vill bibliotekarierna förmedla en 

lust till språket och berättelsen. 
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6.2.4 Lärande som utveckling av identitet 

 

Bloggen är ett sätt att dokumentera vad som händer i projektet men den är också ett 

tillfälle för reflektion och utbyte av erfarenheter. I blogginlägg framkommer att de 

reflekterande samtalen, som ingår som ett moment i projektet, upplevdes som lite 

skrämmande i början. Samtidigt uppskattas de för att där ges tid att diskutera viktiga 

frågor. Samtalet med kollegor ger tips och idéer och att möta andra bibliotekarier med 

liknande arbetsuppgifter och liknande mål ses som mycket givande. En projektmedlem 

skriver att de reflekterande samtalen kan tydliggöra ens egna attityder. 

 
Genom samtalen har jag kommit på hur jag faktiskt tänker om saker som jag kanske inte annars 

reflekterar kring. Som exempelvis det här med attityden gentemot barn som lånar spel, det är verkligen 

något jag måste ändra på! Det är ju fantastiskt att dessa barn hittat till biblioteket, det borde jag 

uppmuntra, istället för att muttra om att de borde läsa en bok eller göra något annat nyttigt av sin fritid. 

(Deltagare i projektet) 

 

Ett viktigt resultat av de reflekterande samtalen, som tas upp i ett annat blogginlägg, är 

insikten att man inte behöver kunna allt själv utan kan dra nytta av andras kompetenser i 

samverkan. Denna insikt överensstämmer också med projektets mål om samverkan över 

professionsgränser. Det framkommer också i bloggen att de reflekterande samtalen har 

haft betydelse för känslan av att utföra ett viktigt arbete. I samverkan med andra ges 

tillfälle att visa fram barnbibliotekets resurser.  
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7 Diskussion och slutsatser 

 
I detta kapitel besvaras studiens forskningsfrågor och resultatet relateras till tidigare 

redovisad forskning och litteratur. Kapitlet avslutas med ett slutord där det också ges 

förslag till fortsatt forskning. 

 

 Hur kan barnbibliotekarier tillägna sig nya kompetenser i ett läsfrämjande 

projekt? 

I studiens empiriska material framkommer att bibliotekarierna har fått nya idéer och 

inspiration till att pröva nya metoder i det läsfrämjande arbetet. Det är framförallt mötet 

och erfarenhetsutbytet med andra barnbibliotekarier som lyfts fram som betydelsefullt 

för att kunna utveckla nya kompetenser. Samma resultat framkommer i utvärderingen 

av PLUS-projektet (Nowé Hedvall & Lundberg Rodin 2010, s.53). Även i 

utvärderingen av MVG-projektet betonas vikten av utbytet med kollegor (Hedenström 

et al. 2009, s.79). Enligt Wenger handlar lärande främst om förmågan att förhandla om 

ny mening eller innebörd (1998, s.226). Genom att barnbibliotekarier träffas och utbyter 

erfarenheter anser jag att det sker en förhandling om vad den läsfrämjande 

verksamheten ska innehålla, vilka medier som kan användas och vilka metoder som 

lämpar sig bäst. Jag uppfattar utvecklingen av nya kompetenser som en process som 

äger rum i ett socialt samspel mellan barnbibliotekarier.     

 

Sandin skiljer på olika varianter av fortbildning inom projekt (2011, s.52). 

Bibliotekarierna i Från tanke till handling uppskattar både den uttalade 

kompetensutveckling som bedrivs i form av seminarier och workshops och den 

outtalade, där mötet och samtalet med kollegor är centralt. Vad jag upplever som 

särskilt intressant i och med projektets reflekterande samtal är att samtalet kan betraktas 

som en del av den uttalade fortbildningen. Samtalet får genom detta arbetssätt en högre 

status som metod både för kompetens- och professionsutveckling. I studiens empiriska 

material framkommer att de reflekterande samtalen har bidragit till en stärkt yrkesroll 

vilket jag menar är betydelsefullt ur ett kompetensutvecklingsperspektiv. Med en stärkt 

yrkesroll är det lättare att våga pröva nya sätt att arbeta. Enligt Sandin behövs det 

diskussioner om vad barnbibliotekarierollen ska innehålla för att kunna skapa ett 

tydligare professionellt objekt (2011, s.221). Barn- och skolbibliotekariers 

professionella objekt var något som diskuterades i PLUS-projektet (Eriksson 2010, 

s.20). Diskussioner om innehållet i bibliotekarieyrket ser jag som viktiga för 

planeringen av en relevant kunskaps- och kompetensutveckling.  

 

Seminarier och workshops spelar en viktig roll för utvecklingen av nya kompetenser. 

De kan betraktas som en del i projektets uttalade kompetensutveckling där nya 

kunskaper förs in i projektet utifrån. I det empiriska materialet framkommer att 

projektdeltagare har inspirerats till att använda nya metoder i sin verksamhet för barn. 

Enligt studiens respondenter är det svårt att hinna ta till sig ny forskning och därför 

upplevs seminarierna som extra viktiga. Att varva teori och praktik ser jag som en bra 

grund för kompetensutveckling. Genom detta arbetssätt har deltagarna i projektet 

möjlighet att gå från tanke till handling.  

 

Samverkan med andra yrkesgrupper har en framträdande plats inom projektet. Mötet 

med andra professioner som också arbetar med barn beskriver projektdeltagarna som 
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betydelsefullt. Den tvärprofessionella gruppen inom Från tanke till handling medför 

möjligheter för utveckling av nya samarbeten. I projektbeskrivningen beskrivs 

samverkan med andra yrkesgrupper som en möjlighet till reflektion och fördjupning av 

bibliotekariers yrkeskunskaper (Länsbibliotek Jönköping 2010, s.4). Sandin menar 

också att samarbetet med andra yrkesgrupper kan bidra till ny kompetens som kan 

användas i utvecklingen av nya arbetsmetoder (2011, s.82). Samarbete kan också 

medföra att barnbibliotekariers yrkesroll både ifrågasätts, förstärks och tydliggörs 

(Sandin 2011, s.221). I presentationen av projektdeltagarnas svar i enkäterna (Se avsnitt 

5.4) nämner en bibliotekarie att förskolepersonal inte verkar tycka att bibliotekarier har 

något att tillföra den pedagogiska verksamheten. Här upplever jag att det finns en 

utmaning som handlar om att bättre kommunicera barnbibliotekariers kompetenser och 

visa på de resurser som barnbiblioteket har. Ifrågasättandet av barnbibliotekariers 

kunskaper i samarbetet med andra yrkesgrupper uppmärksammar också Sandin i sin 

forskning och hon ser samverkan med andra yrkesgrupper som ett sätt att marknadsföra 

och tydliggöra barnbibliotekariers kompetenser (2011, s.221-223).  

 

Ovanstående diskussion sammanfattas i konstaterandet att utbytet av erfarenheter som 

möjliggörs i kontakten med kollegor betraktas av projektdeltagarna som mycket viktigt 

för lärandet och utvecklingen av nya kompetenser. Erfarenhetsutbytet äger rum både i 

det informella mötet samt i de reflekterande samtal som hålls i projektet. Vidare 

betraktas seminarier och workshops som betydelsefulla för att inhämta ny kunskap och 

de ger också deltagarna en möjlighet att varva teori och praktik. Projektdeltagarna lyfter 

också fram samverkan med andra yrkesgrupper som viktigt för att utveckla nya 

kompetenser. 

 

 Hur resonerar barnbibliotekarier kring en vidgad syn på läsning och hur 

påverkar det vilka kompetenser som uppmärksammas? 

En av målsättningarna i Från tanke till handling handlar om att hitta nya sätt att 

kommunicera litteratur och att tänja begreppet läsning. I det empiriska materialet 

framkommer att bibliotekarierna har funderat över innebörden i begreppet ”tänja på 

läsning”. Förslag till tolkningar är att det kan handla om att få insikt i att barn utvecklar 

läslust på olika sätt och att använda nya metoder i det läsfrämjande arbetet. Det kan 

också handla om att arbeta med olika medier och olika typer av texter.  

De olika seminarierna som har hållits inom projektet kommenteras i intervjuer och 

blogginlägg. Bildseminariet har exempelvis gett upphov till en förståelse för att bilder 

också kan läsas och användas i det läsfrämjande arbetet.  

 

Den diskussion som förs i projektet om en vidgad syn på läsning kan beskrivas som en 

förhandling om mening, som enligt Wenger är en av förutsättningarna för lärande i en 

praktikgemenskap. För att definiera vad begreppet tänja på läsning innebär behövs en 

meningsförhandling som jag anser äger rum i mötet mellan barnbibliotekarierna i den 

praktikgemenskap som projektet utgör. Enligt Wenger behöver praktikgemenskaper 

som verkar inom institutioner ta ställning till uppfattningar och förtingliganden som 

sker i omvärlden och skapa egna tolkningar (1996, s.60).  

 

Carina Fast tycker inte att barns texterfarenheter från populärkulturen tas tillvara i 

pedagogiska sammanhang (2007, s.183). I skolan fokuseras på linjär läsning och barns 

val av texter är ofta icke-linjära (Fast 2007, s.182). Enligt Hedemark är bibliotekets 

läsfrämjande verksamhet också uppbyggd kring den linjära läsningen och hon tror att ett 
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arbetssätt som utgår från ett vidgat textbegrepp kan nå barn som inte lockas av 

traditionell läsning (2010, s.49). Det vidgade textbegreppet, som hittills mest har 

använts i skolans värld, är alltså något som barnbiblioteket behöver förhålla sig till.  

Bibliotekarierna i studien menar alla att målet med den läsfrämjande verksamheten är 

att barn ska nå fram till läsning av boken. Sandins undersökning av projekt som utgår 

från ett vidgat textbegrepp visar på samma resultat (2011, s.167-168). Texter i olika 

medier betraktas som viktiga men läsning av böcker är målet (ibid.). Användningen av 

andra medier betraktas av min studies respondenter som ett sätt att närma sig boken och 

läsning via elektroniska medier är inte något som man arbetar aktivt med. Jag uppfattar 

att denna inställning hänger samman med att respondenterna är måna om att barn får 

tillgång till ett rikt och varierat språk. Sandin undrar om inte orsaken till bokens centrala 

roll i den läsfrämjande verksamheten handlar om att biblioteket alltid har arbetat med 

förmedling av böcker (2011, s.168). Sandin är kritisk till att digitala medier i 

lässtimulerande projekt främst handlar om att locka till läsning av tryckta texter (2011, 

s.167) Hon menar att detta arbetssätt inte speglar barns sätt att använda digitala medier 

och att det behövs nya arbetsmetoder (2011, s.243-244).  

 

Projektets mål om att tänja på läsning uppfattar jag som ett sätt att närma sig ett vidgat 

perspektiv på text och läsning. Projektet som undersöks i denna studie riktar sig till barn 

mellan 0-7 år och jag tror att detta påverkar hur respondenterna beskriver innebörden av 

att tänja på läsbegreppet. Hade projektet riktat sig till äldre barn kanske resultatet hade 

sett annorlunda ut. Jag tolkar respondenternas uppfattning av att tänja på läsbegreppet 

som att det handlar om att förstärka förmedlingen av boken eller berättelsen med hjälp 

av bild, ljud, rörelser och sång. I bloggen beskrivs aktiviteter för de allra minsta barnen 

som innehåller högläsning, sång, rim och ramsor. Bibliotekarierna arbetar här i linje 

med Elisabeth Björklunds sätt att se på barns utveckling av litteracitet (se avsnitt 2.3). 

Det visar sig i Danielssons (2011) studie att bibliotekarier som deltagit i projektet 

Läskonster arbetar på ett liknande sätt. De gör avsteg från bokens form och använder 

olika konstformer för att förmedla berättelser (Danielsson 2011, s.86). Danielsson 

menar dock att boken ändå är central i det lässtimulerande arbetet och att användningen 

av olika konstformer betraktas som ett sätt att locka barn till att läsa (2011, s.86). 

          

Från tanke till handling har i likhet med projektet Läskonster velat förnya det 

läsfrämjande arbetet genom att använda olika konstformer så som bild och dans. I det 

externa utvärderingsarbetet av Läskonster framkommer att en del deltagare hade önskat 

att även sociala och digitala medier hade ingått i projektet (Bergstedt 2009, s.22). Dessa 

åsikter framkommer inte i intervjuerna med deltagare i Från tanke till handling. Jag tror 

att förklaringen till detta kan vara att Läskonster vänder sig till en äldre målgrupp 

bestående av barn och unga från förskoleåldern och uppåt medan Från tanke till 

handling riktar sig till yngre barn. En annan orsak kan vara att Läskonster i 

projektbeskrivningen tydligt markerar att arbetet utgår från ett vidgat textbegrepp 

medan så inte är fallet i Från tanke till handling. 

 

Enligt Sandin påverkar förhållningssättet till läsning valet av arbetsmetoder och 

utformningen av lässtimulerande projekt (2011, s.139). Studiens respondenter menar att 

det viktigaste är att barn läser och här kan jämföras med Limbergs beskrivning av en 

pragmatisk syn på läsning, där valet av texter inte är det viktigaste (2003, s.63). 

Respondenterna anser dock att det är viktigt att barn utvecklas i sin läsning. Samtidigt 

finns i projektet ett emancipatoriskt förhållningssätt till barns läsning där boken ses som 

en möjlighet att upptäcka nya världar. Frågan är om dessa världar endast kan upplevas 
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via den fysiska boken. Sandin menar att det behövs en diskussion om hur olika texter 

värderas och vilka arbetsmetoder som väljs i det läsfrämjande arbetet (2011, s. 168).  

 

Oavsett vilka förhållningssätt till läsning som kan urskiljas i projektdeltagarnas 

arbetsmetoder värderas kompetensen att förmedla läslust högst. I Ledins studie 

betraktas också barns läslust som det viktigaste i det läsfrämjande arbetet samtidigt som 

barns språkutveckling spelar en central roll (2005, s.51). Enligt Andersson och Ekberg 

kommer litteraturförmedling att utgöra en stor del av barnbibliotekarieyrket även i 

framtiden men de menar att krav utifrån kan leda till omförhandlingar av 

yrkesidentiteten (2007, s.73). Jag vet inte om kraven att arbeta utifrån ett vidgat 

textbegrepp leder till en omförhandling av barnbibliotekariers yrkesidentitet men kraven 

skapar ett behov av nya arbetsmetoder. I projektplanen för Från tanke till handling 

konstateras att barnbibliotekarier har goda kunskaper om barnlitteratur men att nya 

kunskaper behövs för att kunna utveckla arbetet med litteraturförmedling (Länsbibliotek 

Jönköping 2011, s.4). Rydsjö och Elf gör samma iakttagelse när det gäller 

barnbibliotekariers befintliga kunskaper och menar att det som behövs är kunskaper om 

nya medier (2007, s.175). 

 

Diskussionen om vad det innebär att tänja på läsning tydliggör det faktum att barn 

utvecklar läslust på olika sätt. En vidgad syn på läsning kan innebära att olika medier 

och olika typer av texter används i det läsfrämjande arbetet. För att kunna tänja på 

läsning betraktas kompetenser i hur förmedling av litteratur och berättelser kan 

förstärkas, genom att använda bilder, ljud, rörelser och sång, som viktiga. 

Barnbibliotekarierna menar att det viktigaste är att barn läser och ser kompetensen att 

förmedla läslust som viktigast. Bibliotekarierna betonar också vikten av att barn når 

fram till läsning av boken eftersom de önskar ge barn bra förutsättningar att utveckla sitt 

språk. 

    

7.1 Slutord 

 
Med denna fallstudie har jag velat undersöka hur barnbibliotekarier kan tillägna sig nya 

kompetenser i arbetet med läsfrämjande verksamhet för barn för att i förlängningen 

kunna tillmötesgå de krav på förändrade arbetsmetoder som framkommer i debatten om 

barnbibliotekets relevans. En viktig del i Från tanke till handling handlar om 

professionsutvecklingsfrågor och jag menar att utvecklingen av nya kompetenser hänger 

tätt samman med hur barnbibliotekarier uppfattar sin yrkesroll. Diskussioner om 

bibliotekariers professionella objekt har varit aktuella i flera av de läsfrämjande projekt 

som har redogjorts för i studien. Studiens resultat kan inte säga något om lärande i 

läsfrämjande projekt generellt men jag anser ändå att det är viktigt att uppmärksamma 

och skildra hur barnbibliotekarier kan tillägna sig nya kompetenser. Studiens resultat 

blir också intressanta när de sätts i relation till forskning om och utvärderingar av andra 

läsfrämjande projekt. Åse Hedemark (2011, s.49) menar att barns egna texterfarenheter 

behöver lyftas in i bibliotekets läsfrämjande arbete och enligt Carina Fast består barns 

texterfarenheter ofta av icke-linjär läsning (2007, s.182). Därför menar jag att det skulle 

vara intressant att forska vidare om lässtimulerande projekt som använder sociala och 

digitala medier och då undersöka den icke-linjära läsningens betydelse för att väcka 

barns läslust. 
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Bilaga 1 Intervjuguide för bibliotekarier 
 

Utbildning? 

Hur länge har du arbetat som bibliotekarie?  

Hur länge som barnbibliotekarie?  

Hur länge har du arbetat på denna arbetsplats?  

Särskilt ansvar? 

 

1. Kan du berätta om den läsfrämjande verksamheten på ditt bibliotek? 

 

2. Varför är det viktigt att arbeta läsfrämjande? 

 

3. Har det någon betydelse i vilka medier barn läser? 

 

4. Vad inspirerar dig i arbetet med lässtimulans? Varför arbetar man som man gör? 

 

5. Möter du barn som inte tycker om att läsa? Hur arbetar du då?  

 

6. Hur kom det sig att du gick med i projektet? Särskilda förväntningar? 

 

7. Vilka möjligheter finns för fortbildning?  

 

8. Ni har jobbat med reflekterande samtal. Vill du berätta lite om hur ett sådant samtal 

går till? Hur har du upplevt det? 

 

9. Hur kan barn vara delaktiga i det lässtimulerande arbetet? 

 

10.  En del i projektet handlar om att hitta nya former för samarbete med andra 

yrkesgrupper. Hur ser du på det? Varför är det viktigt? 

 

11. Vad i projektet har du upplevt som mest givande? 

 

12. I projektets målsättningar ingår att ”tänja begreppet läsning”. Hur tänker du kring 

det? 

 

13. Vad tycker du är det viktigaste i ditt arbete? 

 

14. Är det något du vill tillägga 
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Bilaga 2 Enkätfrågor i projektets enkäter 

 
Enkät 1 – Frågor till dig som är med i projektgruppen 

 

1. Upplever du att du ”fått med dig något”/ lärt dig något som känns angeläget 

under din tid i projektet så här långt? Om ja, i så fall vad? 

 

2. Är det något du vill förändra vad gäller projektets upplägg och innehåll? Om ja, 

i så fall vad? 

 

3. Upplever du att din medverkan i projektet på något vis har påverkat och/ eller 

inspirerat ditt arbete på biblioteket och det sätt du väljer att arbeta på? Om ja, ge 

gärna exempel. 

 

4. Vad tycker du om de reflekterande samtal som inleddes hösten 2011 med Ylva 

Lindberg (HLK) som samtalsledare? 

 

5. Samverkar det bibliotek du arbetar på i nuläget med BVC/öppna 

förskolor/familjecentraler? Om ja, i så fall hur? Om nej, vad anser du att det 

beror på? 

 

6. Har samverkan med BVC/öppna förskolan/familjecentralen förändrats sedan du 

gick med i Från tanke till handling? Om ja, ge gärna exempel. 

 

7. Samverkar det bibliotek du arbetar på i nuläget med förskolor/förskolepersonal? 

Om ja, ge gärna exempel. Om nej, vad tror du att det beror på? 

 

8. Har samverkan med förskolor/förskolepersonal förändrats sedan du gick med i 

Från tanke till handling? Om ja, ge gärna exempel. 

 

9. På vilka sätt skulle du huvudsakligen säga att ni ”arbetar läsfrämjande” 

gentemot barn i åldern 0-7 år i nuläget på det bibliotek där du är verksam? Ge 

gärna exempel. 

 

10. Reflektera gärna fritt kring uttrycket ” Att tänja begreppet läsa”. Vad skulle det 

kunna innebära för en läsfrämjande barnverksamhet på biblioteket (och i 

samverkan med andra)? 

 

Enkät 2 - Frågor till dig som är ny i projektgruppen 

 
1. Varför har du valt att gå med i Från tanke till handling? 

 

2. Vilka förväntningar har du på projektet? 

 

3. Samverkar det bibliotek du arbetar på i nuläget med BVC/öppna 

förskolor/familjecentraler? Om ja, ge gärna exempel. Om nej, vad tror du att det 

beror på? 
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4. Samverkar det bibliotek du arbetar på i nuläget med förskolor/förskolepersonal? 

Om ja, ge gärna exempel. Om nej, vad tror du att det beror på? 

 

5. På vilka sätt skulle du huvudsakligen säga att ni ”arbetar läsfrämjande” 

gentemot barn i åldern 0-7 år i nuläget på det bibliotek där du är verksam? Ge 

gärna exempel. 

 

6. Reflektera gärna fritt kring uttrycket ” Att tänja begreppet läsa”. Vad skulle det 

kunna innebära för en läsfrämjande barnverksamhet på biblioteket (och i 

samverkan med andra)? 

 

7. Tycker du att det är viktigt att ha en biblioteksplan? Om ja, i så fall varför? Om 

nej, i så fall varför? 

 

 

 


