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Abstract: The aim of this master’s thesis is to explore what learning 

potentials there are in Demoteket. Demoteket is an on-going 
project that preserves and exhibits young people’s artistic creations. 
The idea is that public libraries receives and lends out the young 
people’s artistic creations. We want to examine what both the 
young people and librarians involved could learn from this project. 
Since the project is dependant on the young people’s creativity, we 
also want to find out what they can learn from their artistic 
creations. Finally we want to compare the ambition of the project 
with how it works in practice.  

   
We have chosen a socio-cultural perspective of learning for our 
background theory. According to a socio-cultural perspective 
learning is a social activity that is dependant on social interaction. 
As a method we use literary and documentary studies and 
interviews with the project leaders at Demoteket, librarians who 
work with the project, and the young people who have contributed. 

   
The results show that there is great learning potential in 
Demoteket’s activities for both the young people and the librarians, 
but it isn’t certain that this potential is realized. It demands a lot of 
activity and creativity from both the librarians and the young 
people involved for this to happen. We think that it is very 
important for librarians to be aware of pedagogical theories. It is all 
about knowing why you act like you do. Demoteket can play an 
important roll in the public library’s informal learning 
environment.  
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1 Inledning 

Demoteket är ett pågående projekt som går ut på att unga människors egna 
kulturskapelser ska finnas till utlån på bibliotek. Projektet ger ungdomar mellan 15 och 
30 år möjlighet att lämna in outgiven film, musik och text direkt till de anslutna 
biblioteken. På biblioteken utgör Demoteket något mer än bara en hylla med 
ungdomskultur – det är ett sätt att ta tillvara på ungas egenkraft på biblioteken. 
 
Vår utbildning har en pedagogisk profil och det satsas allt mer på pedagogik inom 
biblioteksvärlden. Bibliotekariens traditionella yrkesroll har förändrats och den 
pedagogiska kompetensen värderas högt. Idag talar man allt oftare om biblioteket som 
läromiljö och om pedagogiska arbetsmetoder i biblioteksverksamheten. Folkbiblioteken 
utgör viktiga platser för det fria, informella lärandet. Under utbildningens gång har vårt 
intresse väckts för de möjligheter till lärande som biblioteket öppnar upp för. Vi ser 
Demoteket som en del av bibliotekets läromiljö. Projektet är särskilt intressant, eftersom 
det är relativt nytt, riktar sig till unga och pågår på folkbiblioteken. 
 
Forskning med direkt anknytning till pedagogisk verksamhet på folkbibliotek är 
begränsad. Överhuvudtaget när det gäller material om pedagogisk verksamhet på 
bibliotek handlar det ofta om att hjälpa elever eller studenter att bli 
informationskompetenta och att fungera som ett stöd i deras 
informationssökningsprocess.1 Det är sällan man talar om lärande i andra sammanhang. 
Som vi ser det handlar pedagogik och lärande på bibliotek om mycket mer. En stor del 
av bibliotekets verksamhet kan ge upphov till läroprocesser av olika slag. 
Folkbiblioteket som läromiljö bör lyftas fram för att synliggöra vilka möjligheter där 
finns till lärande. Ungdomar är en grupp som folkbiblioteken ofta har svårt att nå ut till. 
Demoteket kan vara ett sätt att nå ut till dem och bidra till deras lärande.  
 
Vi som blivande bibliotekarier menar att man bör bli mer medveten om folkbiblioteket 
som läromiljö och hur man kan arbeta pedagogiskt i biblioteket. Det handlar om att 
försöka sätta ord på varför man gör som man gör. En ökad medvetenhet kan leda till att 
man kan arbeta mer strategiskt för lärande på bibliotek. 
 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår magisteruppsats är att få kunskap om och en fördjupad förståelse för 
Demotekets betydelse för lärande. Kan, och i så fall hur, Demoteket bidra till lärande? 
Vilka aspekter av lärande går att urskilja i Demoteket? Demoteket bygger på de ungas 
skapande – utan de ungas kulturskapelser finns det inget demotek. Därför innefattar vår 
undersökning till viss del även frågan om vilka läroprocesser som ett eget skapande kan 
ge upphov till. Vi undersöker även spännvidden mellan ambitionen med Demoteket och 
hur det i själva verket används på biblioteken. Utifrån detta har vi utformat följande 
frågeställningar: 
 

                                                 
1 Se till exempel Limberg, Louise, Hultgren, Frances & Jarneving, Bo (2002). Informationssökning och 
lärande: En forskningsöversikt. Stockholm: Skolverket. 
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• Vilka aspekter av lärande kan vi urskilja i Demoteket? 
• Vilka betydelser har Demoteket för de unga som har lämnat in bidrag? 
• På vilket sätt kan de ungas skapande bidra till lärande? 
• Vilka betydelser har Demoteket för bibliotekarierna? 
• Hur fungerar Demoteket i praktiken jämfört med Demoteket som ambition? 

 
Det bör klargöras att perspektivet på lärande är vårt eget. I Demoteket finns idén om att 
projektet går att använda i pedagogiska syften, men det utreds inte något vidare. Utifrån 
projektledarnas ambition med projektet vill vi dock försöka tolka vilka möjligheter som 
där finns till lärande i Demoteket. Vilka aspekter av lärande som går att urskilja i 
Demoteket gäller alltså framförallt i teorin, men även till viss del vad vi har kunnat 
utläsa i praktiken. Vad gäller vilka betydelser Demoteket har för de unga som har 
lämnat in bidrag respektive bibliotekarierna handlar det om vad de kan lära sig av 
projektet. 
 

Avgränsningar 

Biblioteket som läromiljö är ett väldigt omfattande ämne, därför har vi valt att avgränsa 
oss till Demoteket som läromiljö. Eftersom Demoteket är en verksamhet som enbart är 
förlagd till folkbibliotek är det endast denna typ av bibliotek som undersökningen 
omfattar. Vi kommer enbart att uppehålla oss kring det informella lärandet, det vill säga 
det lärande som inte har någon anknytning till det formella utbildningssystemet. 
 
Efter en förfrågan till Reaktor Sydost2 om vilka bibliotek som har arbetat med 
Demoteket i störst utsträckning fick vi reda på att Ronneby, Karlskrona och Växjö är de 
bibliotek som har varit igång med sin demoteksverksamhet längst och därför lämpade 
sig bäst som studieobjekt. Projektledarnas erfarenhet är att det tar ett tag innan 
biblioteken kommer igång med verksamheten.  
 
Vad gäller de unga som har lämnat in bidrag till Demoteket föll det sig så att det var 
enbart unga som skapar musik och har lämnat in demos till Demoteket som hörde av sig 
till oss och ville ställa upp på en intervju. Vi har därför avgränsat oss till de unga som 
skapar musik och som har lämnat in demos till Demoteket i vår undersökning av vilken 
betydelse projektet har för de unga som har lämnat bidrag till biblioteken.  
 

Begrepp och definitioner 

För att klargöra vilken betydelse vi lägger i några för föreliggande uppsats centrala 
begrepp, samt hur dessa används har vi valt att lyfta fram och definiera dem i ett särskilt 
avsnitt. 
 

                                                 
2 www.reaktorsydost.se  
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Unga 

Det finns många olika sätt att definiera ungdom. Den vanligaste uppfattningen är att 
begreppet ungdom betecknar en livsfas i va rje människas liv, när individen varken 
betraktas som barn eller vuxen. Ungdomen utgör på så sätt en övergångsfas mellan 
barndomen och vuxenåldern. Utmärkande för ungdomstiden är identitetsskapande och 
utforskande av den egna personligheten (Ungdomsstyrelsen 2005, s. 13). 
 
Vid studiet av ungdomar är det vanligt att man utgår från en definition där åldern utgör 
en avgränsning. Den nedre gränsen sätts vanligtvis vid 11-13 årsåldern när puberteten 
infaller, medan den övre vanligtvis sätts vid 18-20 årsåldern när individen blir formellt 
vuxen och får den vuxnes rättigheter och plikter. På senare år har det dessutom 
tillkommit en ny kategori unga, nämligen unga vuxna som är mellan 26 och 29 år 
(Fransson och Lindh 2004, s. 11). 
 
Demoteket riktar sig i första hand till unga människor som är mellan 15 och 30 år. Detta 
åldersintervall inbegriper de båda kategorier som nämndes ovan. Vi kommer att 
använda begreppet unga som gemensamt begrepp för ungdomar och unga vuxna som är 
mellan 15 och 30 år. 
 

Lärande 

Att lära innebär att individen skaffar sig kunskaper eller färdigheter och på så sätt 
erhåller en viss kompetens. Lärande är en process som kräver deltagande och aktivitet 
från individens sida. Vanligtvis sammankopplas lärande med formell utbildning och 
därmed även till sättet som elever och studenter lär på. MLA (The Museum, Library and 
Archives Council) i Storbritannien ansluter sig till en vidare definition av lärande, 
vilken beskriver det lärande som kan ske på bland annat bibliotek:  
 

Learning is a process of active engagement with experience. It is what people do when they 
want to make sense of the world. It may involve increase in or deepening of skills, 
knowledge, understanding, values, feelings, attitudes and the capacity to reflect. Effective 
learning leads to change, development and the desire to learn more. (Egeland 2004, s. 40) 

 
Enligt MLA handlar lärande för individen alltså om att skapa mening i tillvaron, vilken 
även inbegriper individen själv. Lärande kan både handla om att utöka och att fördjupa 
sin förståelse för saker och ting. Det som tilltalar oss i denna definition är att lärande i 
det här fallet också omfattas av känslor och attityder. Lust till att lära påverkar 
läroprocessen i hög grad. Vi ser lärande som en livslång process som förutom olika 
kompetenser och färdigheter även stärker självkänslan hos individen. Självkänslan kan 
stärkas genom att individen får bekräftelse på att det som han eller hon gör betyder 
något i andras ögon. Livslångt lärande är något som upptar flera forskares intresse idag. 3 
 

                                                 
3 Se till exempel Ellström, Per-Erik, Gustavsson, Bernt & Larsson, Stefan red. (1996). Livslångt lärande. 
Lund: Studentlitteratur. 
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Skapande 

Skapa kan översättas med ”att göra”. ”Görandet uttrycker då en mer praktisk, mekanisk 
aktivitet, utan betydelse av ’avsikt’, ’mening’ och ’drift’. […] Ett skapande i ett estetiskt 
pedagogiskt perspektiv kommer ur en inre övertygelse, något personligt och kan därmed 
bli något unikt, som ändå förstås av många andra – det vi kallar konst” (Wiklund 2005, 
s. 71f.). När vi använder skapa eller skapande är det den senare definitionen av 
begreppet som avses. 
 

Disposition 

I det inledande avsnittet har vi försökt att klargöra våra utgångspunkter inför arbetet 
med föreliggande magisteruppsats.  
 
Efter detta följer en formulering av uppsatsens syfte och frågeställningar. Här förklarar 
vi de avgränsningar som vi har gjort. Vi definierar och förklarar också vår användning 
av de för uppsatsen mest centrala begreppen.  
 
Avsnittet Bakgrund består av en presentation av Demoteket. Bland annat tas projektets 
tillkomst, utveckling och vad som är på gång upp.  
 
Litteraturgenomgången inleds med en redovisning av hur folkbibliotekens pedagogiska 
mandat tar sig uttryck i olika slags dokument. Därefter följer en genomgång av på vilka 
olika sätt folkbiblioteket kan utgöra en arena för lärande. Avsnittet behandlar också 
estetisk ungdomsverksamhet på bibliotek, samt ungas livssituation och levnadsvillkor 
idag. En genomgång av hur lärande och skapande hänger ihop avslutar avsnittet. 
 
Avsnittet som följer därefter utgör ett sammandrag av sociokulturell teori och beskriver 
vår uppfattning om hur lärande sker.  
 
I Metodiska överväganden diskuterar och redogör vi för val av metod, urval av 
informanter och tillvägagångssätt. 
 
I nästa avsnitt presenteras resultatet från de intervjuer som vi har gjort, det vill säga vår 
empiri. Vi har även valt att analysera materialet efterhand som vi presenterar resultatet. 
Analysen sker med utgångspunkt i sociokulturell teori. 
 
I diskussionen återkopplar vi till uppsatsens syfte och frågeställningar och diskuterar 
relationen mellan den tidigare forskningen och vår analys.  
 
Avslutningsvis följer en sammanfattning. 
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2 Bakgrund 

Från början var tanken med Demoteket att låta ungdomar låna ut sina egna skapade verk 
på biblioteken i sydöstra Sverige. Projektet ger unga människor mellan 15-30 år 
möjlighet att lämna in outgiven film, musik och text direkt till de anslutna biblioteken. 
Denna grundtanke finns fortfarande kvar, men Demoteket har också utveckla ts till ett 
projekt som tar tillvara ungas egenkraft.  
 
Bakom idén med Demoteket står Reaktor Sydost, som är ett regionalt resurscentrum för 
film och ung kommunikation i Blekinge, Kronobergs och Kalmar län. Svenska 
Filminstitutet har 19 regionala resurscentrum i Sverige. Dessa samfinansieras med 
regionens landsting. Reaktor Sydosts verksamhet omfattar fyra områden; stöd till unga 
filmare, film i utbildning, stöd till biografer och visningsverksamheter, samt ung 
kommunikation. I sydostregionen satsas det särskilt på ung kommunikation, vilket 
innebär att de arbetar för att uppvärdera ungdomskultur och att generationer ska mötas 
och på så sätt få förståelse för varandras kulturer och teknik. Reaktor Sydosts slutliga 
målgrupp är barn och ungdomar, men för att nå dem arbetar de istället mot vuxna som 
på olika sätt arbetar mot unga (Reaktor Sydost, Nyfiken på…). 
 
Demoteket är ett projekt som Reaktor Sydost driver inom ung kommunikationsområdet. 
Kärnan i Demotekets verksamhet är att uppvärdera ungas egna skapelser och uppmuntra 
dem till att fortsätta med sitt skapande. 
 
Idén till Demoteket fick Micke Gunnarsson på Reaktor Sydost när han deltog i ett 
offentligt kulturnämndsmöte i Ronneby, där nedskärningar inom kultursektorn 
diskuterades. Detta skulle bland annat drabba den del av bibliotekets verksamhet som 
riktades mot unga. Han började fundera på hur man skulle kunna arbeta med kultur på 
ett mer kostnadseffektivt sätt, och kom då på idén att utnyttja allt det som redan görs av 
unga och som är gratis. Enligt Gunnarsson är biblioteken bra på att låna ut, men inte 
lika bra på att ta in kultur, och en stor del av det som produceras av unga idag ges aldrig 
ut (Jonerin 2006, s. 16). Förutsättningarna för ungas egna kulturskapelser på biblioteken 
har aldrig varit bättre än nu. I och med den digitala tekniken blir fler och fler ungdomar 
egna producenter av film, musik, texter och så vidare (Reaktor Sydost, Det här är…). 
 
Ronneby bibliotek var först med att starta demotek. Idag finns demotek i anslutning till 
42 bibliotek, även om inte alla har kommit igång med verksamheten. Intresset stiger 
hela tiden. I Blekinge och i Region Kalmar är det full täckning. Nu har även bibliotek i 
Stockholm, Skåne, Västra Götaland och Norrland anmält sitt intresse för att starta upp 
demotek med hjälp från Reaktor Sydost (intervju med projektledare för Demoteket). 
Projektet har beviljats 150 000 kronor per år fram till 2008 från Statens kulturråd och de 
olika regionerna, det vill säga Blekinge, Kalmar och Kronoberg (Jonerin 2006, s. 16). 
Det är ett projekt med små resurser utan något vinstdrivande syfte. Pengarna används 
till att subventionera bibliotek som vill starta demoteksverksamhet i sydostregionen. Det 
kostar alltså mer för bibliotek utanför regionen att ansluta sig till projektet. 
 
För att starta upp ett demotek måste varje bibliotek utse en ansvarig bibliotekarie, som 
ska fungera som kontaktperson mot de unga och Reaktor Sydost. Inträdesavgiften för 
Demoteket är för närvarande 5000 kronor. Biblioteken får rådgivning och support, hjälp 
till kick off, ett välkomstpaket med marknadsföringsmaterial i form av broschyrer och t-
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shirts, samt en specialdesignad hylla för de inlämnade bidragen (Grönblad 2005, s. 10). 
Enligt projektledarna känns det värdefullt med en enhetlig grafisk profil, att Demoteket 
kan kännas igen från stad till stad (intervju med projektledare för Demoteket). De 
anslutna biblioteken får även en möjlighet till att synas på Demotekets egen webbplats4 
(Gunnarsson 2005). 
 
Reaktor Sydost har nyligen uppdaterat Demotekets webbplats.5 Den har en tydlig 
ungdomsprofil och riktar sig i första hand till användarna av demoteken, men kan även 
fungera som ett komplement till bibliotekens egna webbplatser. Där finns bland annat 
information om vad Demoteket är, var det finns, hur man ska gå tillväga för att lämna in 
bidrag och vad man bör tänka på, arrangemang kring Demoteket, samt 
kontaktinformation till projektledarna. Det nya med webbplatsen är ett eget forum för 
bibliotekarierna inom nätverket, där de kan diskutera och utbyta tankar och idéer om 
demoteksverksamheten. 
 
När de unga lämnar in bidrag till biblioteket får de skriva under ett kontrakt på att de 
godkänner att biblioteket lånar ut deras ve rk. Därefter skickas bidraget till BTJ 
(Bibliotekstjänst), som granskar och katalogiserar materialet. När det kommer tillbaka 
är det i princip klart att sättas upp på demotekshyllan. 
 
I förbindelse med demoteken erbjuder Reaktor Sydost även olika workshops. Hittills 
har de demoteksanslutna biblioteken fått prova på två populära koncept; en workshop i 
manga (en serieteckningsform) och en Möt framtiden-utbildning, där ungdomar från 
Tech Group 6 åker ut till biblioteken för att utbilda bibliotekspersonalen i ung 
kommunikation och användning av digitala medier. Utbildningen kan pågå i alltifrån en 
halvtimme till en heldag, beroende på önskemål från biblioteken. Den kan ske i form av 
en föreläsning eller att de deltagande rent praktiskt får prova på digital teknik, till 
exempel att skapa en användare på Lunarstorm (En trojansk häst… 2006). Tanken med 
Möt framtiden är att bibliotekspersonalen ska få en inblick i ungas vardag och hur 
betydelsefull den digitala kulturen är för dem. Utbildningen är inte bara viktig för de 
vuxna, utan även för de unga. Ofta är de själva inte medvetna om vilken speciell 
kunskap som de besitter. I utbildningssituationen uppvärderas deras kunskaper och på 
så sätt kan deras självkänsla och självförtroende stärkas (Möt framtiden 2006). Tanken 
med workshopen i manga är att ta tillvara på det intresse som finns för manga, animé 
och japansk filmkultur. Genom workshopen kan biblioteken erbjuda barn och ungdomar 
att lära sig mer om denna serieteckningsform. Det har visat sig vara ett väldigt populärt 
koncept – på flera bibliotek har den anordnats mer än en gång.  
 
Minst en gång per år anordnar Reaktor Sydost en demotekskonferens där de anslutna 
biblioteken bjuds in för att diskutera aktuella frågor och idéer kring ämnen som 
ungdomskultur, bibliotekens framtid och ung kommunikation. Konferensen är ett sätt 
för bibliotekarierna att mötas och skapa nätverk. Hittills har två konferenser ägt rum. Vi 
deltog i den senaste, Mission possible, vilken ägde rum i Karlshamn den 9 maj 2006. 
Dagen började med att vi fick fylla i en utvärdering, där vi fick svara på frågor om vad 
vi skulle komma att tycka om konferensen när dagen var slut. I slutet av dagen fick vi 

                                                 
4 www.demoteket.se  
5 Uppdateringen skedde efter genomförda intervjuer. 
6 Tech Group är ett riksförbund för digitala medier och entreprenörskap. Syftet är att det ska fungera som 
en plattform där ungdomar kan ägna sig åt sina intressen. Riksförbundet är skapat av och för ungdomar 
och de flesta är mellan 15 och 25 år. 
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sedan se hur våra svar stämde överens. Under dagen fick vi även två uppdrag. Det första 
uppdraget bestod av att komma på en ny idé för vårt bibliotek som har till mål att fylla 
demotekshyllan med så många alster från ungdomar som möjligt innan årets slut. Det 
andra uppdraget bestod av att komma på en ny idé för ungdomar på vårt bibliotek som 
vi ska genomföra innan årsskiftet. Vi delade upp oss i mindre grupper, där vi 
diskuterade uppdragen och tillsammans försökte hitta lösningar. Därefter fick vi berätta 
om våra idéer och förslag för resten av gruppen, varpå nya diskussioner följde. 
Programmet innehöll även en punkt där några ungdomar fick berätta om vad de har för 
syn på bibliotek och vad biblioteken skulle kunna göra för att locka dit fler ungdomar. 
 
Reaktor Sydosts vision är att alla bibliotek i Sverige ska ha ett demotek. Det är ett 
självklart sätt att få in ung kultur på biblioteket. Inför framtiden vill Reaktor Sydost 
utveckla en gemensam inlämningsfunktion och skapa en distributionscentral där de 
unga kan lämna in sina egenskapade produkter. Därmed skulle det räcka att de lämnar 
in sitt material till ett bibliotek, som sedan kan sprida det till resten av demoteken i 
projektet. På så sätt skulle det bli möjligt att låna demoteksbidrag över hela landet. 
Under kommande år kommer projektgruppen för Demoteket att fortsätta med att 
utveckla olika ungdomskoncept till biblioteken och nätverket för bibliotekarierna (En 
trojansk häst… 2006).  
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3 Kulturpolitisk och pedagogisk kontext 

Litteratursökning 

När det gäller litteraturen som presenteras i uppsatsen har sökningar utförts i LIBRIS, 
Artikelsök, Växjö universitetsbiblioteks bibliotekskatalog, samt i bibliotekskatalogerna 
på Malmö och Växjö stadsbibliotek. Vi har även utfört sökningar i databaser för 
magisteruppsatser i Borås, Lund, Uppsala och Umeå. Sökord som har använts är ordet 
ungdom med olika ändelser (-ar, -skultur, -sforskning, -sverksamhet etc.) och i 
kombination med andra ord och begrepp (bibliotek, pedagogik, bibliotekspedagogik, 
lärande, skapande, estetik etc.). Vi har även använt begreppet unga vuxna i våra 
sökningar. 
 
Även snöbollseffekten har utnyttjats när det gäller de tryckta källorna. Snöbollseffekten 
innebär att en publikations referenslista hänvisar till andra publikationer, vilka i sin tur 
hänvisar vidare. Ytterligare litteratur har vi funnit genom hyllsökning på Växjö 
universitetsbibliotek och Växjö stadsbibliotek. Vi har dessutom fått tips på litteratur 
från våra handledare och våra kurskamrater. Under hela uppsatsarbetets gång har vi på 
så vis funnit nya källor. Litteraturen är på svenska, danska, norska och engelska, och 
den avgränsningen härrör till sig till våra i övriga språk begränsade kunskaper. 
 

Folkbibliotekens pedagogiska mandat 

De svenska folkbibliotekens uppdrag definieras i en rad olika dokument. I detta avsnitt 
kommer vi att gå igenom några av dem med fokus på vad som sägs om lärande för att 
urskilja om folkbiblioteken kan sägas ha ett pedagogiskt uppdrag. Vi kommer även att 
återge hur Svensk Biblioteksförenings specialgrupp för bibliotekspedagogik ser på 
folkbibliotekens pedagogiska mandat. 
 

Bibliotekslagen  

Bibliotekslagen innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet i Sverige. 
Den trädde i kraft via Kulturdepartementet i januari 1997. Bibliotekslagen består av tio 
paragrafer som kortfattat beskriver landets folk-, skol- och högskolebiblioteks uppdrag. 
I den andra paragrafen uttrycks folkbibliotekens uppdrag att främja intresset för 
utbildning och kulturell verksamhet. Här kan man urskilja folkbibliotekets pedagogiska 
uppdrag:  
 

2 § Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och 
utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett 
folkbibliotek. (SFS 1996:1596) 
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Unescos folkbiblioteksmanifest 

Unescos folkbiblioteksmanifest publicerades första gången 1949, och reviderades en 
gång 1972 och en andra gång 1994. Det anger vilka mål och tjänster ett folkbibliotek 
bör tillhandahålla och har spelat en viktig roll i folkbiblioteksutvecklingen. Manifestet 
är utformat i samarbete med IFLA (International Federation of Library Associations and 
Institutions). Syftet är att lyfta fram folkbibliotekens betydelse för demokrati, utbildning 
och bildning. Unescos folkbiblioteksmanifest är en deklaration, vilket innebär att 
innehållet inte är tvingande utan fungerar som en rekommendation till medlemsstaterna 
att verka för en viss utveckling. 
 
I manifestet uttrycks medborgarnas rätt till utbildning och tillgång till kunskap, tankar, 
kultur och information som grundläggande rättigheter för att de ska kunna verka för ett 
demokratiskt samhälle. Folkbibliotekets roll som lokalt kunskapscentrum framställs 
som en förutsättning för det livslånga lärandet. Unesco har fastställt fyra huvuduppgifter 
för folkbiblioteket, nämligen att verka för läskunnighet, information, utbildning och 
kultur. Det innebär bland annat att ”erbjuda möjligheter till kreativitet och personlig 
utveckling” och ”stödja såväl självstudier som formell utbildning på alla nivåer”. I 
manifestet uttrycks alltså folkbibliotekens pedagogiska uppdrag klart och tydligt 
(Statens Kulturråd 2006a). 
 

De kulturpolitiska målen 

De nationella kulturpolitiska målen utgör grunden för dagens kulturpolitik.  Om dessa 
beslutade riksdagen 1974 och de modifierades senast 1996. Meningen är att målen ska 
fungera vägledande för all kulturverksamhet oberoende av samhällssektor. De består av 
sju mål med tillhörande kommentarer. 
 
Det är främst det sjätte målet, att ”främja bildningssträvanden”, som bör lyftas fram i 
detta sammanhang. Vid sidan av konstarterna, medierna och kulturarvet utgör 
bildningssträvandena en av hörnstenarna i kulturpolitiken. Människors personliga 
utveckling och identitet bildar utgångspunkten för bildningsmålet. Bibliotek uppges ha 
en central roll i uppgiften att möta och främja människors bildningssträvanden. Skolan 
kan i sin tur fungera både som utbildnings- och bildningsorgan. Kulturinsatser i skolan 
har en central betydelse för bildningen samtidigt som de bidrar till en känsla av 
delaktighet och eget skapande. Genom Demoteket utgör även biblioteket en 
kulturinstitution som kan bidra till delaktighet och eget skapande (Statens kulturråd 
2006b). 
 

Svensk Biblioteksförenings specialgrupp för bibliotekspedagogik 

Svensk Biblioteksförening är en ideell förening som verkar för ett nationellt 
bibliotekssystem av hög standard. Föreningen har bland annat till uppgift att arbeta för 
att den svenska bibliotekslagen tillämpas och främja dess utveckling, skapa opinion för 
och sprida kunskap om svenskt biblioteksväsende, samt tydliggöra bibliotekens roll i 
den demokratiska processen och värna om yttrandefriheten. Svensk Biblioteksförening 
har också ett antal undergrupper, vilkas uppgift är att inom sina respektive områden 
förverkliga föreningens mål (Svensk Biblioteksförening 2006). Specialgruppen för 
bibliotekspedagogik utgör en av dessa undergrupper. Gruppen arbetar för att synliggöra 
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och utveckla bibliotekets roll vad gäller lärande. Fokus ligger på läroprocesser ur 
biblioteksanvändarnas perspektiv. Pedagogiska metoder i biblioteket stödjer 
läroprocesser och gör att användarna bland annat får större förståelse för vad biblioteket 
kan erbjuda (Tänk om…! 2005, s. 6). Specialgruppens mål är som följer: 
 

Svensk Biblioteksförenings specialgrupp för bibliotekspedagogik har som mål att stimulera 
till reflexion över bibliotekets roll i kunskapsprocessen genom 
 
- att bibliotekets betydelse i lä rande och undervisning synliggörs och för att bibliotekets 

pedagogiska potential uppmärksammas. 
 
- att bibliotekets relevans för utvecklandet av informationskompetens tydliggörs och att 

samtliga biblioteksresurser sätts i ett pedagogiskt perspektiv. 
 

- att visa att den gestaltning av en intellektuell miljö, som ett bibliotek kan sägas vara, i sig 
fyller en pedagogisk uppgift i ett livslångt och ett livsvitt lärande. 

 
- att visa på samarbete istället för samlingar, aktion istället för position, bevis istället för 

försvar. (Svensk Biblioteksförening 2006) 
 
I skriften Tänk om…! (2005), som innehåller metoder för hur man kan arbeta 
pedagogiskt på bibliotek, anlägger Specialgruppen för bibliotekspedagogik ett 
kunskapsorienterat synsätt på pedagogik. Detta innebär att man som pedagogikens 
uppgift ser att stimulera läroprocesser hos människan. Gruppen betonar även 
användarperspektivet. Genom att utgå från användarna och exempelvis reflektera över 
för vem biblioteket har inretts, från vems perspektiv webben har utformats och vilka 
behov besökarna har kan biblioteket bli mer pedagogiskt (s. 6). 
 

Folkbiblioteket som arena för lärande 

Demoteket utgör en del av folkbibliotekets läromiljö. För att kunna placera in 
Demoteket i ett pedagogiskt sammanhang kommer vi att ge en bakgrund till 
folkbiblioteket som en arena för lärande. 
 
Lärande, ofta i kombination med begreppet livslångt, har blivit ett positivt laddat 
begrepp i samhällsdebatten (Egeland 2004, s. 56). Begreppet kan knytas till det 
framväxande kunskapssamhället, där lärande utgör en överordnad produktionsfaktor för 
framtida välfärd vad gäller både samhället och den enskilda individen (Egeland 2004, s. 
6).7 
 
Lars Egeland (2004), bibliotekarie och anställd vid ABM-utvikling i Norge, hävdar  
att biblioteken har en mission som en plats för lärande i Det handlar om læring (s. 44). 
Han menar att biblioteken bör grundas på sitt bidrag till lärandet – inte genom sitt 
bidrag som kanal för spridning av information (Egeland 2004, s. 57). I avhandlingen 
Biblioteket som læringsarena med bibliotekaren som pedagog menar Tove Pemmer 
Sætre (2001), bibliotekarie vid Högskolan i Bergen i Norge, att bibliotek bör definiera 

                                                 
7 Det finns dock även kritiska röster i debatten, se till exempel Härnsten, Gunilla (2005). Erfarenhet och 
kunskapsutveckling hos vuxna. Ingår i Borgström, Lena & Gougoulakis, Petros, red. Vuxenantologin. 
Stockholm: Atlas. S. 386-408. 
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sig som institutioner där bildning och utbildning utgör viktiga delar av uppdraget. Hon 
betonar bibliotekets betydelse som en arena för lärande. Man bör satsa mer på det 
lärande som kan uppstå när biblioteket används (s. 54). Även Bosse Jonsson (2003), 
universitetslektor i pedagogik, gör gällande att folkbiblioteket utgör en pedagogisk 
miljö i sin avhandling Medborgaren och marknaden. Pedagogisk diskurs för 
folkbibliotek. Med pedagogisk menas i detta sammanhang någon form av påverkan. 
Folkbibliotekets besökare påverkas av den information och de upplevelser de kommer i 
kontakt med, och på så sätt kan man tala om folkbiblioteket som en samhällsinstitution 
som skapar förutsättningar för lärande (s. 107). 
 
Enligt Sætre (2001) kan pedagogiska fenomen i bibliotek få mening och ökad förståelse 
genom att bli analyserade med hjälp av begrepp, metoder och olika riktningar inom 
detta teoriområde (s. 81). Hon menar att bibliotekens nya roll i samhället är att vara 
profilerade pedagogiska medspelare för de människor som söker en öppen och fri arena 
för lärande i sin livslånga utvecklingsprocess (s. 182). 
 

Bakgrund till folkbiblioteket som pedagogiskt projekt 

Historiskt sett har folkbiblioteken haft ett klart pedagogisk uppdrag. Det är inte enbart 
skol- och forskningsbiblioteken som har varit upptagna av biblioteket som pedagogiskt 
projekt och av vilken roll biblioteket spelar för lärande. Enligt Egeland (2004) är detta i 
första hand istället ett bidrag från folkbiblioteken (s. 14).  
 
Sætre (2001) menar att det går att urskilja tre olika samhällspolitiska intresseområden 
varifrån folkbiblioteken har fått sin pedagogiska legitimitet. Idén om att människor ska 
bildas har rötter i 1700-talets upplysningstankar. Det finns en tro på att människor 
genom upplysning kan omskapas, frigöras och utvecklas, vilket kommer samhället till 
nytta i form av allmänbildade medborgare. Biblioteken kan också bidra till politiskt 
bildade medborgare, det vill säga kritiska och kunskapsrika människor som genom 
aktivt deltagande i samhällsprocessen kan vidareutveckla de demokratiska idealen. När 
biblioteken kan användas som redskap till nödvändig och kontinuerlig uppdatering i ett 
högt teknologiserat och kunskapskrävande samhälle fungerar de även som ett stöd i det 
livslånga lärandet (s. 58). 
 
Även Egeland (2004) anser att det finns en koppling mellan idén om folkbildning och 
idén om biblioteket som en institution för lärande (s. 42). I mitten av 1800-talet 
utvecklades det amerikanska folkbibliotekssystemet. Man ansåg att biblioteket utgjorde 
en viktig institution för den enskilda människans utveckling, men även för den politiska, 
ekonomiska och sociala förbättringen av samhä llet. Införandet av folkbibliotek var ett 
led i arbetet för ett demokratiskt samhälle med bildade medborgare. Det amerikanska 
biblioteksväsendet utgick från en biblioteksideologi som satte användaren i centrum, 
vilket bland annat innebar att man byggde bibliotek med stora läsesalar och öppna 
hyllor där användarna själva kunde gå runt och plocka böcker. Detta stred mot den 
europeiska traditionen där man ansåg att biblioteket var en plats för att lagra kunskap 
och bibliotekariernas uppgift var att vakta denna kunskap. Med den amerikanska 
drömmen om ”the self made man” följde idén om att alla skulle få tillgång till den 
kunskap som fanns lagrad i biblioteket (Egeland 2004, s. 10f.). Att ge fri tillgång till 
information eller kunskap har utgjort en grundläggande utgångspunkt för utvecklingen 
av folkbibliotek. Bibliotek betraktas ofta som institutioner som värnar om demokrati på 
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flera sätt. Yttrandefrihet är en grundläggande demokratisk rätt och en förutsättning för 
demokrati. Biblioteket beskyddar exempelvis yttrandefriheten genom att ge tillgång till 
den kunskap, som är en förutsättning för att kunna delta i den offentliga debatten 
(Egeland 2004, s. 42f.). Folkbiblioteksväsendet i Skandinavien bygger liksom det i USA 
på idén om folkbildning (Egeland 2004, s. 11). 
 
Folkbiblioteken har utgjort ett komplement och ett alternativ till det lärande som sker i 
skolan. Alternativet består i att lärandet är egenstyrt, men också att det kan ske genom 
kulturella upplevelser (Egeland 2004, s. 56). Med framväxten av forsknings- och 
skolbibliotek blev folkbiblioteken mer kultur- och upplevelseinriktade (Egeland 2004, s. 
13). I folkbiblioteksväsendet finns en tro på att människor kan tillägna sig kunskap på 
egen hand – även genom konstnärliga upplevelser – inbyggd (Egeland 2004, s. 14). 
Jonsson (2003) visar också på att grundtanken bakom folkbiblioteken är att påverka och 
skapa förutsättningar för lärande (s. 107). 
 
Även Britta Särnmark (1999), bibliotekarie, menar att folkbiblioteken har blivit mer 
pedagogiska som en logisk följd av att de har utvecklats från att ha varit samlarinriktade 
mot att bli mer användarinriktade i artikeln ”Dags för det pedagogiska folkbiblioteket”. 
Hon menar dock att det har att göra med skolans förändrade arbetssätt, vilket även 
ställer stora krav på folkbiblioteken. Elever och studenter på alla nivåer söker sig till 
folkbiblioteken för att få hjälp. Det handlar idag om att underlätta och optimera 
användningen av bibliotekets resurser, vilket även kommer de ”vanliga” 
biblioteksanvändarna till godo (s. 15). 
 

Vad kännetecknar lärande på folkbibliotek? 

Till bibliotekens uppgifter hör att förvara kunskap, men på senare tid framförallt även 
att förmedla kunskap och upplevelse. Att förmedla kunskap och upplevelse bidrar enligt 
Egeland (2004) till att lärande sker (s. 6). Arkiv, bibliotek och museum befinner sig i en 
skärningspunkt mellan kunskap och upplevelse (Egeland 2004, s. 51). Egeland (2004) 
sluter sig till en bredare definition av begreppet lärande. Han menar att lärande 
innefattar både det arbete som arkiv, bibliotek och museum gör när det gäller att bidra 
till det formella utbildningssystemet och det arbete som de gör för enskilda personer och 
grupper som befinner sig där utanför. 
 
Idag används arkiv, bibliotek och museum ibland inom den formella utbildningen. 
Skolelever och studenter besöker även folkbiblioteken för att få hjälp med sina studier. 
Det som gör arkiv, bibliotek och museum speciella är dock deras bidrag till lärande 
utöver formell utbildning. Alla kan använda ABM-institutionerna för lärande, egen 
personlig utveckling, att utveckla färdigheter relaterade till fritid och yrke eller som en 
väg tillbaka in i det formella utbildningssystemet (s. 4). Lärande i bibliotek har den 
speciella egenskapen att det baseras på frivillighet och inte är styrt av någon annan än 
den lärande själv.  Bibliotek utgör därför viktiga arenor för det så kallade informella 
lärandet (Egeland 2004, s. 50).  
 
Sætre (2001) menar liksom Egeland att kombinationen av möjligheter till lärande 
kopplat till både formell undervisning och mer informella individuella aktiviteter är 
utmärkande för bibliotek som arenor för lärande (s. 108). Enligt henne kan lärande ske 
utan förutbestämda och klart definierade mål i bibliotek. När det gäller det informella 
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lärandet kan framförallt folkbib liotek fungera som en resurs. Till folkbiblioteket 
kommer människor som vill låna böcker, läsa tidningen, surfa på Internet eller enbart 
vistas i en social miljö. Lärande kan ske om de finner vad de söker som ett resultat av 
att de bearbetar sina upplevelser och erfarenheter både när det gäller att använda 
biblioteket och det material som de har fått tag på. Sætre (2001) kan även tänka sig att 
relationen mellan bibliotek, bibliotekarie och användare kan leda till att lärande sker. En 
användare som med hjälp av en bibliotekaries vägledning gradvis upplever att han eller 
hon kan klara sig på egen hand i biblioteket lär sig också något (s. 147ff.). 
 

Sociokulturellt lärande8 på folkbibliotek 

Enligt Egeland (2004) ger svaret på frågan om hur lärande sker implikationer för hur 
man arbetar i biblioteket (s. 8). Vilken teori om lärande är då att föredra? Det beror på 
vad det är som ska läras, vem som ska lära och varför. När det gäller syn på lärande har 
synen på lärande utvecklats från en dominerande behavioristisk syn på lärande, via en 
kognitiv, mot en där tyngdpunkten ligger på lärande som en social process. Enligt 
Egeland (2004) beror dagens tyngdpunkt på egenaktiva och sociokulturella metoder att 
samhället har fått ett allt större behov av myndiggjorda människor som kan uppdatera 
sin kunskap på egen hand (s. 56). Ett sociokulturellt förhållningssätt leder till lärande av 
den typ av vetande som dagens samhälle efterfrågar (Egeland 2004, s. 48). Detta är 
intressant därför att det egentligen inte är något nytt.9 Det verkar handla om någon slags 
värdeförskjutning, vilken förändringarna i samhället kan ha fört med sig. 
 
Flera kunskapssyner är med och styr utvecklingen av bibliotek, men Særtre (2001) 
framhåller särskilt socialkonstruktivismen som användbar när det gäller det lärande som 
föregår på bibliotek. Det som utmärker bibliotek som kunskapsförmedlare är att 
användarna måste mobilisera en egenaktivitet både för att hämta ut material ur de källor 
som biblioteket tillhandahåller och för att tillgodogöra sig innehållet i dessa, och på så 
sätt utvidga sina erfarenheter och skapa ny kunskap och mening. När det gäller 
folkbibliotek är ett av deras huvudsyfte att innehållet ska användas, vilket förutsätter 
deltagande och aktiva användare. Detta talar i sin tur för ett socialkonstruktivistiskt sätt 
att se på lärande (s. 63ff.). 
 
Även Egeland (2004) anser att biblioteken har mest att bidra till i förhållande till en 
sociokulturell syn på lärande (s. 47). En kontextuell och konstruktivistisk syn på lärande 
fokuserar på processen framför färdigheter (Egeland 2004, s. 38). Ett sådant synsätt 
innebär en förskjutning av fokus från mediabestånd och biblioteksundervisning till den 
lärandes behov och samspelet mellan biblioteket och undervisningen (Egeland 2004, s. 
49). Trenden vad gä ller syn på lärande inom formell utbildning innebär ökat fokus på 
konstruktivistiska synsätt med betoning på individens sociala samspel med 
omgivningen. Idag utsätts utbildningssystemet för ekonomisk och politisk press i fråga 
om effektivitet i förhållande till samhällets krav. Dessutom tillkommer krav om 
                                                 
8 Den sociokulturella teorin bygger på en socialkonstruktivistisk syn på lärande. Enligt 
socialkonstruktivismen konstruerar individen kunskap genom sin interaktion med andra individer. För att 
lärande ska ske krävs en aktiv och deltagande individ. Vad den sociokulturella teorin gör som inte 
socialkonstruktivismen gör är att lägga ännu större betydelse på den kontext som individen ingår i och de 
all de individer och redskap som ingår i denna. Vi återkommer till sociokulturellt lärande i avsnitt 5 Ett 
teoretiskt perspektiv på lärande, där vi går djupare in på detta teoretiska förhållningssätt. 
9 Vygotskij, vilken är den teoretiker som man i första hand refererar till när det gäller sociokulturell teori, 
levde mellan 1896 och 1934. 
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flexibilitet vad gäller kompetens som kan användas inom flera yrken. Enligt Egeland 
(2004) leder det till en ökad betoning på samspel och deltagande i omgivningen, 
exempelvis genom samarbete med skolans närmiljö om det finns någon typ av problem 
där. Eftersom skolelever och studenter använder sig av folkbibliotek för sina studier bör 
bibliotekspersonalen vara medveten om vilka metoder som används i skolan. Det är 
därför viktigt att de sätter sig in i olika synsätt vad gäller hur lärande går till och att de 
försöker att förhålla sig till den aktuella pedagogiska utvecklingen. Detta innebär att 
biblioteken bör ta på sig uppgiften att tillrättalägga för ett sociokulturellt lärande, 
exempelvis genom att uppmuntra och stödja elevernas/studenternas egenaktivitet eller 
genom samhandlingar med det omgivande samhället (s. 22f.). Enligt Sætre (2001) har 
just bibliotek stora möjligheter till att inkludera dagsaktuella informations- och 
upplevelsekällor som tar utgångspunkt i verkligheten och speciella intresseområden i 
sin verksamhet (s. 127). 
 
Biblioteksrummet utgör ett offentligt rum i mycket högre grad än till exempel ett 
klassrum. Där ställs inga krav, utan ges tillgång. Egeland (2004) understryker vikten av 
att biblioteket blir en plats som uppfattas som trygg för alla användargrupper. I 
förhållande till en sociokulturell syn på lärande kan biblioteket utgöra en viktig plats för 
lärande genom resurser i form av bland annat information, teknologi och social 
gemenskap. Om man sitter ensam hemma och skriver på en skoluppgift finns det ingen 
att fråga om exempelvis datorn skulle börja krångla, men på biblioteket sitter kanske 
även andra klasskamrater som man kan fråga om hjälp både när det gäller datorn och 
uppgiften. Det är ofta lättare att finna lösningar tillsammans (s. 52). Även Sætre (2001) 
framhåller möjligheterna som ges till gruppaktivitet i ett bibliotek. Samarbete mellan 
skolelever och studenter innanför de ramar som biblioteket sätter upp ger många 
möjligheter till att spegla sig själv genom andra, dela andras erfarenheter och till att lösa 
problem gemensamt (s. 147). 
 

Sammanfattning 

Genom att granska de olika dokumenten som behandlar folkbibliotekens uppdrag går 
det att urskilja ett pedagogiskt mandat. I Bibliotekslagen går det att urskilja ett 
pedagogiskt uppdrag för folkbiblioteken. I Unescos fo lkbiblioteksmanifest presenteras 
dock folkbibliotekens pedagogiska uppdrag på ett mer tydligt sätt. Även i de 
kulturpolitiska målen framhålls bibliotekens roll som kunskapsförmedlare. 
Biblioteksföreningens specialgrupp för bibliotekspedagogik sätter lärande i fokus och 
arbetar bland annat med att utveckla pedagogiska arbetsmetoder för bibliotek. Mycket 
talar alltså för att folkbiblioteket kan fungera som en arena för lärande. Historiskt sett 
har folkbiblioteken haft ett klart pedagogiskt uppdrag. I Skandinavien växte de fram 
med de amerikanska folkbiblioteken som förebild och kom i hög utsträckning att 
förknippas med folkbildning. Inrättandet av folkbibliotek var ett led i arbetet för ett 
demokratiskt samhälle. Lärande på bibliotek kännetecknas av att det är egenstyrt och 
kan ske genom kulturella upplevelser. Folkbiblioteken utgör därmed viktiga arenor för 
det informella lärandet, det vill säga det lärande som sker utanför det formella 
utbildningssystemet. För att förstå det lärande som föregår på folkbibliotek har man stor 
hjälp av att utgå från ett sociokulturellt perspektiv. Biblioteket utgör en offentlig plats 
och kännetecknas av kravlöshet och social samvaro. Det fungerar också i samspel med 
det omgivande samhället och det finns möjligheter till samverkan. För att utnyttja 
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biblioteket måste individen vara aktiv och deltagande. Genom att föra samman 
pedagogik och bibliotek kan bibliotekets möjligheter till att bidra till lärande lyftas 
fram. 
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4 Ungas skapande och lärande i det senmoderna 
samhället 

Unga i det senmoderna samhället 

Många forskare talar idag om att vi lever i det senmoderna samhället. Utmärkande för 
det senmoderna är att samhället förändras i en väldigt hög takt och att massmedier och 
globaliseringen påverkar våra levnadsvillkor i stor utsträckning. Man kan säga att 
världen har krympt, i det avseendet att all världens information och kommunikation har 
kommit allt närmare våra dagliga liv. Det senmoderna samhället utmärks också av att 
individen är mer fri från olika traditioner, regler och vanor, som tidigare har haft stor 
påverkan från generation till generation. Det innebär att man idag har större möjlighet 
att påverka och förändra sina egna levnadsvillkor. Ungdomar är kanske den grupp i 
samhället som påverkas av dessa nya villkor allra mest (Ungdomsstyrelsen 2005, s. 
14ff.). 
 
Unga i det senmoderna samhället har större frihet att välja vad de ska göra med sina liv. 
Det är inte längre självklart att man väljer att följa sina föräldrars fotspår, utan man har 
mycket större frihet att göra sina egna val. Denna frihet och obundenhet innebär ett ökat 
ansvar att skapa och forma sin egen identitet. Antalet valmöjligheter kan också skapa 
konflikter och frustration hos de unga när de inser svårigheten att förverkliga sina 
drömmar och mål i livet (Ungdomsstyrelsen 2005, s. 15). Denna öppenhet och 
osäkerhet bidrar till att de unga försöker finna vägar att hantera denna situation. Ett sätt 
kan vara att använda sig av kulturella uttryck (Sernhede 1996, s. 131). Det handlar om 
att anpassa sig till ett föränderligt samhälle och det innebär att ungdomstiden består av 
många viktiga läroprocesser (Sernhede 1996, s. 152). 
 
I At skabe sig – selv: Ungdom, æstetik, pædagogik (1996) hävdar den danska 
mediaforskaren Kirsten Drotner att det senmoderna samhället medför motsättningar och 
därför försöker vi skapa mening och sammanhang genom den så kallade 
vardagskulturen. Vardagskulturen skapar vi medvetet och omedvetet. De ungas 
kulturuttryck är en del av denna kultur. Den uppstår när vi upplever att de erfarenheter 
vi själva gör står i konflikt med överordnade regler och strukturer i samhället (s. 54). 
Enligt sociologen Ove Sernhede (1996) i Ungdomskulturen och de andra: Sex essäer 
om ungdom, identitet och modernitet utvecklar de unga ett lärande till motstånd mot 
samhällets kontroll och strukturerade tillvaro. Detta lärande äger framförallt rum i 
sociala rörelser och motkulturer. Men det kan även utvecklas inom pedagogiska 
institutioner om man tar fasta på de motståndsformer som utvecklas genom de ungas 
kulturella uttryck (s. 195).  
 
En anledning till att ungas intresse för egen kulturproduktion har ökat är att deras fritid 
har blivit allt mer uppfylld av styrda kulturella erbjudanden som vuxna skapar för dem. 
Det har blivit allt vanligare med musikfestivaler och liknande arrangemang som sker 
under organiserade former. Drotner (1996) framhåller att ju mer strukturerat 
vardagslivet är desto större blir behovet att själva få bestämma vad, var och med vem 
man vill göra något (s. 57). 
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Ungas identitetsskapande och frigörelse 

Identitetsskapande har en väldigt central roll under ungdomsåren. Det handlar om att bli 
någon, att skapa sin egen identitet. I det senmoderna samhället talar man om 
identitetsskapandet som ett reflexivt projekt. Det betyder att individens 
identitetsskapande är en ständig pågående process, där man formar sig själv, och blir 
någon i förhållande till andra och utifrån de bilder man har av hur man bör vara. 
Identiteten är också en utgångspunkt, utifrån vilken individen förstår sig själv. På så sätt 
blir identiteten något som både är statiskt och icke statiskt (Nilsson 1998, s. 36f.).  
 
Fritiden har stor betydelse för ungas identitetsskapande. Fritiden ger de unga en 
samhörighet och gemenskap som de ofta eftersträvar. De ungas behov av att vara någon 
uttrycks också ofta genom deras kultur- och fritidsaktiviteter (Nilsson 1998, förord). 
Genom kultur- och fritidsarenan får de unga möjlighet att prova upplevelser, forma 
stilar och utveckla sin personlighet. Många unga talar om betydelsen av att stå för sina 
åsikter och hävda sig själv (Ungdomsstyrelsen 2005, s. 9f.). ”Valet av aktiviteter kan ses 
som ett sätt att tala om för andra vem man är eller vill vara” (Ungdomsstyrelsen 2005, s. 
13). Musik och musikskapande tillhör de mest populära fritidsaktiviteter i de ungas 
vardagsliv. Sernhede (1996) menar att unga människor i dagens samhälle måste ”skapa” 
sig själva och det estetiska fältet har stor betydelse i deras sökande efter mening och 
sammanhang (s. 149). De unga identifierar sig också ofta med olika musikgenrer och 
artister, vilket framstår som en viktig del av deras identitetsarbete (Nilsson 1998, s. 89).  
 
Drotner hävdar att barn och unga använder sig av estetiska uttrycksformer för att lära 
känna sig själva, pröva sin identitet och frigöra sig från sitt ursprung. Många ungdomar 
ägnar mycket tid åt sin egen kultur och blir också väldigt kunniga på sitt område (enl. 
Wiklund 2005, s. 73). ”Man ger sig hän och går in i en annan värld som man skapar 
själv” (Wiklund 2005, s. 73). Under ungdomsåren finner de flesta ett ”estetiskt hem” 
som kan innefatta alltifrån identitet och vänner till en särskild livsstil under en viss 
period. Under denna period kan exempelvis musiken fungera som ett frigörande redskap 
från föräldrarnas smak och livsstil. De ungas användande av estetiska uttryck blir ett 
sätt att distansera sig från familjen och på så sätt frigöra sig. Det egna skapandet 
utvecklas som en lösning av de ungas inre konflikter. Det fungerar som en länk mellan 
det omedvetna och medvetna. Genom att skapa sätter man ord på sina känslor. 
Skapandet fungerar således som en sorts kanal som möjliggör en yttre kommunikation 
(Wiklund 2005, s. 73f.).  
 

Estetisk produktion och process 

Drotner (1996) betecknar ungas kulturuttryck som estetisk produktion. Det som 
kännetecknar estetisk produktion är att den består av lustfyllda processer, att det är 
något man skapar utifrån sig själv och att det frambringar något nytt. Ordet estetik 
betyder ursprungligen ”läran om erkännande med hjälp av iakttagelse [vår översättn.]” 
(s. 59). Enligt Drotner (1996) innebär estetisk produktion någon typ av känslomässigt 
erkännande. Den estetiska produktionen utvecklar vår förståelse av vad tankemässig 
verksamhet innebär. För många unga blir estetiken en form av kraftcenter, där de 
hämtar insikt och styrka, och som utvidgar och sätter gränser för vad de kan (s. 171). 
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Enligt Drotner (1996) består den estetiska processen av tre nivåer. Den individuella 
nivån gör det möjligt att experimentera med sin egen identitet. Genom den estetiska 
processen lär de unga känna sig själva, sina möjligheter och begränsningar. Det 
identitetsmässiga sökandet och experimenterandet är en viktig del av estetisk praxis.  
 
På den sociala nivån blir känslor och idéer värderade utifrån gruppens normer, vilket 
innebär att man ifrågasätter varandras föreställningar och får perspektiv på sina egna 
erfarenheter. Drotner (1996) betonar att den kollektiva estetiska praxisen kan fungera 
som en igångsättare för ömsesidig reflektion i gemensamma läroprocesser. Reflektion är 
centralt för varje pedagogisk process.  
 
Den kulturella nivån är en form av symbolisk kommunikation. Estetisk praxis innehåller 
”rester” som inte kan uttryckas i ord, men som får form i själva handlingen. Dessa olika 
aspekter på estetisk upplevelse bidrar till att de unga kan experimentera, reflektera och 
kommunicera med sig själva, varandra och sin omvärld. Genom estetisk produktion kan 
de unga se sig själva och andra i ett nytt ljus (s. 62ff.). 
 

Lärande i samspel 

Estetiska aktiviteter är en form av symboliska processer som kan utvidga både yttre och 
inre gränser hos deltagarna i en grupp. Genom att arbeta med dessa estetiska gränser, 
kan förloppet bli ett led i en gemensam läroprocess (Drotner 1996, s. 163). Estetiska 
uttryck möjliggör även vägar att mötas för olika generationer. Vanligtvis delar 
professionella kulturförmedlare och unga människor en öppenhet för förändringar och 
ett intresse för nya kulturella uttryck. Estetiska uttryck blir därför ofta generationernas 
mötespunkt idag (Drotner 1996, s. 147).  
 

Estetisk ungdomsverksamhet på bibliotek 

Det har skrivits flera uppsatser om ungdomsverksamhet på bibliotek. Flera av dem 
lyfter fram musikens betydelse för unga. I Lena Spejares magisteruppsats Bibliotek för 
alla?: Om ungdomsverksamhet på bibliotek (1998) framkommer det att musiken ofta 
upptar en stor del av de ungas liv och att många ungdomar skapar sin egen musik (s. 
33). Även Maria Åberg (2000) och Britt Dahlström (2000) kommer i sina 
magisteruppsatser båda fram till att musiken utgör en betydelsefull del av de ungas liv. 
Detta intresse märks också tydligt i demotekshyllorna, vilka på många håll främst 
upptas av musikalster. Åberg (2000) konstaterar i ”Helt borta, vet ingenting. Man är i 
en annan värld när man kommer dit”: En undersökning av vad ett folkbibliotek skulle 
kunna betyda för ungdomar att det verkar finnas ett behov hos ungdomar att få ägna sig 
åt olika kulturella uttrycksmedel, men de unga behöver en plats där de kan ägna sig åt 
estetisk verksamhet på sina egna villkor (s. 54). Dahlström (2000) menar i sin tur i Stå 
mellan hyllorna och kramas: Bibliotekariers attityder till ungdomars 
biblioteksanvändning och läsning att det är viktigt för de unga att själva få lära sig att 
skapa musik och få möjligheten att framföra den. Genom musiken kan de unga forma en 
livsstil och experimentera med den egna identiteten (s. 14). 
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Åberg (2000) frågar sig om biblioteket skulle kunna vara en plats där ungdomar kan 
ägna sig åt kulturell och estetisk verksamhet (s. 54). Enligt Spejare (1998) finns det 
många unga som inte bara vill konsumera kultur, utan även själva producera. Därför bör 
biblioteken även ta tillvara på de ungas eget skapande (s. 23). Även Dahlström (2000) 
anser att ungdomskulturen måste få en mer naturlig plats på biblioteket och att 
bibliotekarierna måste utöka sina kunskaper om ungdomskultur för att lättare kunna nå 
ut till de unga (s. 69). Enligt Spejare (1998) krävs det att man försöker förstå de unga 
och deras kultur och utvecklar nya arbetssätt, kanske utanför institutionens 
konventionella ramar, för att kunna finna nya arbetsmetoder för ungdomsverksamhet på 
biblioteket (s. 56ff.). Dahlström (2000) menar också att biblioteken bör vidga sina fasta, 
disciplinära ramar och lyfta fram de narcissistiska drag som musik och film ofta utgör, 
för att ungdomarna ska känna sig som en del av bibliotekets värld (s. 69). 
 
Bente Buchhave (1998), bibliotekskonsulent vid Biblioteksstyrelsen i Danmark, hävdar 
i artikeln ”Young people: A topical challenge” att folkbiblioteksverksamhet kan fungera 
som ett stöd i unga människors utveckling av sin självkänsla. För att skapa en personlig 
stil måste individen lita på sig själv, även om identitetsskapandet är en pågående 
process där sociala aspekter också inverkar. Media spelar en viktig roll för ungas 
identitetsskapande. I en undersökning som gjordes i Danmark 1997 om bland annat 
ungas kulturvanor framkom det att unga är mycket aktiva när det gäller musik i olika 
sammanhang, medan intresset för bibliotek hade sjunkit. Enligt Buchhave (1998) beror 
det delvis på att biblioteken saknar en ungdomlig profil och förmåga att marknadsföra 
nya medier. Genom att vara öppna och tillgängliga kan folkbiblioteken istället komma 
att förknippas med ”the good life” av ungdomar. Olika nöjesaktiviteter kan uppmuntra 
unga människors entusiasm och engagemang och på så sätt utveckla deras förmåga att 
ta ansvar för sig själva. Idealt sett skulle de unga kunna utveckla produktiva, artistiska, 
experimentella, reflexiva, lingvistiska eller sociala kapaciteter, som kunde visa sig vara 
användbara även inom andra kontexter (s. 30f.). Media utgör som tidigare nämnt en 
betydelsefull resurs i de ungas liv, men Buchhave (1998) framhåller även vikten av att 
unga får möjlighet till att utveckla sina egna uttryck i media (s. 33). Sven Nilsson 
(2005), bibliotekarie och docent i litteraturvetenskap, hävdar i artikeln ”Barn, tweens 
och bibliotek” att biblioteken skulle kunna utgöra en plats för estetiska verksamheter. 
Genom att ge de unga tillgång till de expressiva uttrycksformer som de använder i sitt 
identitetsskapande kan biblioteken fylla en betydande funktion i deras liv (s. 59). 
 
Estetiska verksamheter på bibliotek har funnits länge. Det har drivits flera projekt i form 
av skrivarcirklar och poesikvällar. Det har även satsats särskilt på musik för att locka 
ungdomar till biblioteket. Exempelvis genomförde man ett projekt på Södertälje 
stadsbibliotek under hösten 1994 och våren därefter, ”Ungt Bibliotek”, vars syfte var att 
locka ungdomar till biblioteket. I samråd med Statens ungdomsråd ringade man in 
musik och skrivande som ungdomars största intresseområden. Detta ledde till en ökad 
satsning och förnyelse av bibliotekets musikutbud och det anordnades även studiecirklar 
i poesi- och rocktextskrivande. En av initiativtagarna till projektet, Bjarne Paulson, 
menar att det egentligen inte är svårt att få ungdomar till biblioteket om man utvecklar 
de områden som ungdomar tycker är viktiga. Enligt honom är problemet ofta att 
bibliotekspersonalen saknar kompetens på dessa områden och att det vore en lösning att 
samarbeta med andra personer eller organisationer med större kompetens (Biörnstad 
1995, s. 80ff.). Ett annat projekt, som till viss del liknar Demoteket, genomfördes på 
Värmdö kommunbibliotek i början av 90-talet, då ungdomars alster som tillkommit i 
skrivargrupper lånades ut som vanliga böcker (Ståldal 1994, s. 137). Estetisk 
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ungdomsverksamhet på bibliotek har vad vi har kunnat se till stor del varit inriktad på 
skrivande. Demoteket innebär därmed en utvidgning av denna typ av verksamhet. 
 
Det har tidigare skrivits en magisteruppsats inom biblioteks- och informationsvetenskap 
om Demoteket. I Arena för ungt skapande (2005) kommer Inger Helena Nilsson och 
Maria Petersen i korthet fram till att funktionen som arena för verksamhet baserad på 
unga människors skapande innebär en ny roll för biblioteken (s. 63). Att ta emot och 
förmedla ungas skapande är inget man vanligtvis förknippar med bibliotek. Demoteket 
är ett sätt för biblioteken att utveckla sin ungdomsverksamhet samtidigt som det utgör 
en viktig arena för att synliggöra unga människors kulturuttryck (Nilsson och Petersen 
2005, s. 52, 64). 
 

Att lära genom att skapa 

I ”Den lydiga och den vilda kreativiteten: Om motstånd, estetik, frigörelse och 
utveckling som en förutsättning för lärande” hävdar musikern och forskaren Ulla 
Wiklund (2005) att lärande och skapande hänger ihop. När individen skapar något 
genom estetiska uttryck är det ofta personligt och har sitt ursprung i en inre övertygelse, 
men det kan ändå förstås av många andra. Det är det som gör det estetiska skapandet så 
unikt. Under uppväxttiden använder sig de flesta av estetiska uttryck som ett sätt att 
pröva sin identitet och för att känna efter var man hör hemma (s. 72). 
 
Läroprocesserna som sker genom de ungas egna kulturella uttryck är annorlunda i flera 
avseenden. Dessa läroprocesser skiljer sig från skolans obligatoriska och institutionella 
lärande. Det som kännetecknar lärandet i den självvalda ungdomskulturen är att det 
bygger på frivilliga, informella och öppna läroprocesser (Fornäs m.fl. 1989, s. 241). 
 
Att man inte lär sig något genom skapande verksamhet är en vanlig uppfattning bland 
unga. De flesta unga har en uppfattning om att lärande måste vara en form av tråkig 
”plikt” för att det ska vara på riktigt. Lust och lärande går inte ihop enligt deras 
uppfattning. Drotner (1996) hävdar dock att det är precis lust och lärande som förenas 
när unga ”skapar” sig genom de kreativa aktiviteterna, men att de själva inte alltid är 
medvetna om det (s. 108f.).  
 
En anledning till att de unga inte kopplar lärande till skapande är att det estetiska värdet 
i kulturella uttryck är svårt att mäta. De kunskaper man tillägnar sig genom kreativa 
aktiviteter är betydligt svårare att bedöma och värdera än ren faktakunskap. Den 
estetiska bildningen ingår inte i den vanliga pedagogikens måttstock. Den estetiska 
läroprocessen är dessutom långsam. Eftersom den växlar mellan det kända och det 
okända kan det ta längre tid för de erfarenheter man tar till sig att omsättas till handling 
(Drotner 1996, s. 169). 
 
De olika läroprocesserna som är inbegripna i de ungas eget skapande kan ge 
kompetenser för det övriga livet. Genom skapande aktiviteter kan de unga bland annat 
lära sig att ta hänsyn till andra, kompromissa, leva ut känslor, utveckla sin flexibilitet 
och identitet. Detta förbereder dem för framtida personliga relationer, utbildning och 
yrkes- och kulturliv (Fornäs, Lindberg & Sernhede 1989, s. 256). Sernhede (1996) anser 
att ungdomskulturen innehåller många viktiga läroprocesser och att alla de som arbetar 
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med ungdomar borde visa större förståelse och intresse för den kultur som ungdomarna 
själva utvecklar (s. 209). 
 

Lärandets dimensioner 

I en studie av rockmusikens betydelse för ungas socialisation och identitetsarbete i 
Under rocken: Musikens roll i tre unga band (1989) analyserar Johan Fornäs, Ulf 
Lindberg och Ove Sernhede hur musikutövandet i rockband erbjuder ungdomar 
läroprocesser som skiljer sig från de läroprocesser unga tillägnar sig genom skola och 
arbetsliv. Dessa läroprocesser kan även urskiljas i andra kulturella uttrycksformer. 
Fornäs med flera kunde urskilja tre dimensioner av lärande i sin studie.  
 
Den första dimensionen av lärande riktas mot de ungas yttre, objektiva verklighet. Det 
handlar om att de unga tillägnar sig kompetenser som praktiska färdigheter, 
administrativa förmågor och kognitiva kunskaper. Praktiska färdigheter kan till exempel 
handla om förmågan att tekniskt hantera ett musikinstrument eller inreda en replokal. 
Administrativa förmågor kan innebära att de unga lär sig sköta gruppens ekonomi och 
kognitiva kunskaper kan innefatta kunskap om världen och musiklivet (Sernhede 1996, 
s. 178). 
 
Andra dimensionen av lärande riktas mot den intersubjektiva verkligheten, det vill säga 
den sociala värld som finns mellan individen och andra. Här handlar det till stor del om 
språk, stilar och symboler. Genom rockspelandet lär sig de unga förstå och använda 
olika symboliska koder. Innebörden av dessa koder måste man dela med sin omgivning, 
för att de ska kunna fungera i praktiken. De symboliska koderna blir sedan en naturlig 
del av de ungas uttryckssystem. Intersubjektivt, det vill säga delat lärande, leder också 
till normativa förmågor, eftersom existerande normer måste delas av individen och 
omgivningen för att verkligen gälla som normer. Annars är det stor risk att dessa normer 
bara ses som en form av subjektivt tyckande av de andra. Genom att de unga spelar 
tillsammans får de lära sig att hantera intressekonflikter och finna kollektiva lösningar 
som gynnar hela gruppen. De unga utvecklar även en relationell förmåga, det vill säga 
en förmåga att relatera sig till andra individer. Detta innebär att de känner sig som 
medlemmar av en social grupp och att de gemensamt bestämmer vem som ska 
inkluderas och exkluderas från den egna gruppen (Sernhede 1996, s. 179). 
 
Den tredje dimensionen av lärande riktas mot de ungas inre, subjektiva värld. Det 
handlar om att gruppens medlemmar lär känna sig själva. De utvecklar en reflexiv 
självkännedom, vilket innebär att de lär sig att förstå sin egen identitet och sina 
möjligheter och begränsningar. Genom att kollektivt testa olika förslag och lösningar lär 
de unga sig också att utveckla mål och ideal för sina liv (Sernhede 1996, s. 179). De 
unga använder sig ofta av sociokulturella bilder och språk, exempelvis via idoler, för att 
uttrycka sina egna ideal. På detta sätt skapar de unga ideal för att konstruera den egna 
identiteten. Enligt Fornäs, Lindberg och Sernhede (1989) leder det till att individen 
skapar en egen inre betydelse, att man ”blir någon” (s. 252). En annan viktig del av 
individens inre lärande handlar om expressivitet. Musiken och musikskapandet ger de 
unga möjlighet att nå och uttrycka sina inre känslor och behov, och att leva ut sina 
drifter och impulser (Sernhede 1996, s. 179). Det är viktigt för många unga att visa upp 
sig och tala om att man faktiskt är bra på något. När de unga får uttrycka sina känslor 
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och impulser, som kanske inte alltid är så lätta att uttrycka i ord, genom musiken kan 
det ge dem en form av bekräftelse. 
 
Dessa olika lärodimensionerna existerar inte åtskilda i verkligheten. De förutsätter, men 
motverkar också ofta varandra. Lärande är inte något som sker helt oproblematiskt. 
Läroprocesserna ger nya kunskaper och färdigheter, men de kan också skapa nya 
problem. Det kan till exempel hända att olika aspekter av lärandet konkurrerar med 
varandra. Om man i gruppen strävar efter teknisk perfektion kan det stå i konflikt med 
gruppgemenskapen, om det till exempel leder till att en i gruppen tvingas sluta (Fornäs, 
Lindberg & Sernhede 1989, s. 255ff.). 
 

Sammanfattning 

Det senmoderna samhället har medfört att alltfler unga har större frihet och fler 
valmöjligheter i sin tillvaro. Denna ökade frihet innebär även en osäkerhet hos många. 
Ett sätt att hantera den är att ta hjälp av kulturella uttrycksformer för att forma sin egen 
identitet. De ungas kulturuttryck är en del av den vardagskultur som uppstår när de 
försöker skapa mening och sammanhang i tillvaron. Många unga har ett behov av att 
hävda och frigöra sig och de kulturella uttrycken kan användas som ett redskap för 
detta. Med hjälp av estetiska uttrycksformer kan de unga forma och utveckla sin 
personlighet. Det egna skapandet är ett sätt att sätta ord på sina känslor och på så vis 
fungerar det som en yttre kanal. 
 
Den estetiska processen består av en individuell, en social och en kulturell nivå. För de 
unga kan dessa nivåer innebära en möjlighet till en ökad självkännedom, ett reflektivt 
förhållningssätt och en möjlighet till att uttrycka sig. Estetiska aktiviteter kan även bidra 
till ett gemensamt lärande i en grupp. De kan fungera som en länk mellan olika 
generationer. 
 
Musik upptar en stor del av unga människors liv. Många unga skapar också sin egen 
musik, men de saknar ofta en plats där de kan ägna sig åt sitt skapande. Genom att 
bereda större plats för ungdomskultur på biblioteken skulle dessa kunna fungera som 
platser för kulturell och estetisk verksamhet. Estetisk ungdomsverksamhet på bibliotek 
har tidigare till stor del varit inriktad på skrivande, men Demoteket innebär en 
förändring. Demoteket har redan visat sig fungera som en arena för ungt skapande. 
 
Skapande aktiviteter är en lustfylld process som innebär någon form av lärande. Det 
lärande som sker genom skapande aktiviteter kännetecknas av en öppenhet och en 
frivillighet. De kunskaper som man tillägnar sig genom estetiska aktiviteter är svåra att 
mäta. De ungas kultur innehåller en rad viktiga läroprocesser, som kan bidra till deras 
utveckling. Lärandet som sker genom kulturella uttrycksformer kan delas upp i tre 
dimensioner. Dels handlar det om att de unga lär sig praktiska färdigheter, dels kan de 
utveckla sin intersubjektiva och sociala förmåga, och dels kan de få en ökad inre 
självkännedom och expressiv förmåga. 
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5 Ett teoretiskt perspektiv på lärande 

Som bakgrund för att förstå hur människor lär och under vilka omständigheter de 
utvecklar kompetenser och färdigheter har vi valt att utgå från ett sociokulturellt 
perspektiv på lärande.  
 

Sociokulturellt lärande 

Den sociokulturella teorin bygger på en konstruktivistisk syn på lärande. I centrum står 
uppfattningen om att lärande sker i interaktion med andra människor. Kunskap är något 
som konstrueras genom individers deltagande och samspel i en kontext och inte genom 
individuella processer. Inom denna tradition är Vygotskij den teoretiker som man 
refererar till i första hand (Säljö 2000, s. 13). Även Dewey är en ledande teoretiker när 
det gäller det sociokulturella perspektivet. Båda delar uppfattningen om att det är den 
sociala gemenskapen som individen ingår i som bildar utgångspunkten för lärandet (enl. 
Dysthe 2003, s. 32). Vygotskij verkade inom den kulturhistoriska traditionen och hans 
arbete handlade till största del om att förstå det mänskliga medvetandet och hur detta 
utvecklas (Dysthe 2003, s. 78). Hans tes var att människans inre processer har sitt 
ursprung i den sociala miljön och påverkas av kulturella objekt eller verktyg, som till 
exempel språket (enl. Egeland 2004, s. 18). Deweys pragmatiska kunskapssyn innebär 
att kunskap skapas genom aktivitet och genom samarbete med andra människor. Han 
framhöll även kommunikationens betydelse för läroprocessen (enl. Dysthe 2003, s. 32). 
 
Enligt det sociokulturella perspektivet kan man inte undgå att lära. Lärande sker 
ständigt och överallt (Dysthe 2003, s. 9). Enligt Roger Säljö (2000), professor i 
pedagogisk psykologi, är lärande ett möjligt resultat av all mänsklig verksamhet i 
Lärande i praktiken: Ett sociokulturellt perspektiv . Det finns i varje handling eller 
händelse en möjlighet till att individer eller grupper tar med sig någonting som de kan 
använda sig av i en kommande situation. När det gäller sociokulturellt lärande utgör just 
den vardagliga interaktionen och de naturliga samtalen mellan människor en av de 
viktigaste läromiljöerna. Lärandet är därför inte begränsat till skolvärlden (s. 13).  
 
Ett av de mest utmärkande dragen inom den sociokulturella teorin är även uppfattningen 
om att kognitiva resurser inte bara är något som hör till det mänskliga intellektet, utan 
mänskliga funktioner och kompetenser har flyttats ut i fysiska eller intellektuella 
redskap, så kallade artefakter. Människan har en särskild förmåga att samla erfarenheter 
och använda dem för sina syften. Många av våra gemensamma kunskaper och insikter 
återfinns i artefakterna. Vår vardag är fylld av fysiska och intellektuella redskap i form 
av olika verktyg, instrument för mätning, vägning och liknande, olika former av 
informations- och kommunikationsteknologi, fortskaffningsmedel och annat. I en 
sociokulturell förståelse är lärande beroende av och sker i samspel med artefakterna (s. 
29f.). Artefakterna utvecklas ständigt och därmed även människors kunskap och 
intellektuella förmåga (Egeland 2004, s. 18). 
 
Språk och kommunikation utgör två viktiga beståndsdelar i läroprocessen. Enligt Olga 
Dysthe (2003), professor i praktisk pedagogik, kan språkliga yttringar som till exempel 
att lyssna, skriva, läsa eller tala ses som en slags sociala aktiviteter i ”Sociokulturella 
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teoriperspektiv på kunskap och lärande” (s. 31). Med hjälp av språket kan vi skapa och 
kommunicera vår kunskap. Vi kan låna och byta kunskaper och färdigheter i samspel 
med våra medmänniskor. Genom att dela erfarenheter med andra människor kan vi 
utveckla nya kunskaper (Säljö 2000, s. 34f.). 
 
Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är kunskap något som vi använder för att handla i 
vardagen och en resurs som hjälper oss att lösa problem och hantera olika situationer. 
Att använda kunskap utgör en kreativ och skapande process, som kräver aktivitet från 
individens sida (Säljö 2000, s. 125ff.). Individen är ingen passiv åskådare, utan bidrar 
genom sina handlingar till att återskapa och förnya sociokulturella mönster. Enligt Säljö 
(2000) skapar individen sin egen utveckling. Genom socialt samspel kommer vi i 
kontakt med vår omvärld och kan ta del av de sätt att tänka och handla som gäller för 
vår omgivning. Utifrån denna interaktion kan vi sedan skapa vår egen världsbild och 
subjektivitet (s. 232). Även Dysthe (2003) framhåller att lärande handlar om att utveckla 
sin identitet. Eftersom lärande omformar vad vi är och vad vi kan göra, handlar det till 
stor del om vilken slags identitet vi utvecklar (s. 65). 
 
Enligt Dysthe (2003) går det att urskilja sex centrala aspekter inom den sociokulturella 
traditionen vad gäller syn på lärande: 
 
• Lärande är situerat 
• Lärande är socialt 
• Lärande är distribuerat 
• Lärande är medierat 
• Lärande är deltagande i en praxisgemenskap 
• Språket är grundläggande i läroprocesserna (s. 42) 
 

Lärande är situerat 

Att lärande är situerat innebär att det är knutet till de fysiska och sociala kontexter som 
individen ingår i. Med andra ord kan man säga att lärandet är invävt i individens dagliga 
praktiska liv (Dysthe 2003, s. 62). Begreppet kontext kan förklaras på flera olika sätt, 
men utmärkande för en sociokulturell förståelse av begreppet är ”att alla delar är 
integrerade och bildar en väv där lärandet ingår” (Dysthe 2003, s. 43). På så sätt kan hur 
man lär sig och även i vilken situation det sker betraktas som delar av det som lärs. En 
kontext omfattar individens samspel med andra individer och de fysiska och 
intellektuella redskap som ingår däri (Dysthe 2003, s. 44). 
 

Lärande är socialt 

Enligt ett sociokulturellt perspektiv bildas kunskap i kommunikativa sammanhang. En 
individ kan ingå i flera grupper eller läromiljöer. Hur man interagerar med andra i 
läromiljön är avgörande både för vad som lärs och hur det lärs. Läroprocessen utgör i 
sig en social process. Att lära sig de begrepp och tankesätt och traditioner som finns 
inom de olika grupperna och därmed bli en del av kulturen utgör också delar av lärandet 
(Dysthe 2003, s. 44). 
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Lärande är distribuerat 

Inom den sociokulturella teorin är kunskap inte något som existerar isolerat hos den 
enskilde individen, utan det är något som sträcker sig utöver den enskilde till andra 
människor och även till olika artefakter. Inom en grupp människor är kunskapen 
uppdelad, det vill säga alla är bra på olika saker och kan därmed komplettera varandra. 
Det innebär således att alla kan dra nytta av varandras kunskaper och på så sätt kan det 
bildas en helhetsförståelse hos den enskilde individen. Exempelvis går det ofta lättare 
att lösa ett problem tillsammans med människor som besitter andra färdigheter än en 
själv. Det handlar då om att använda sig av varandras färdigheter på bästa sätt.  
 
De flesta människor har olika insikter och erfarenheter och genom att kombinera dessa 
kan ny kunskap bildas. Individen kan delta i lärande i en grupp och det som lärs kan 
vara distribuerat i gruppen. En musikensemble är ett exempel på detta (Dysthe 2003, s. 
53). Det är dock skillnad på hur till exempel en symfoniorkester och en jazzorkester 
fungerar. I en symfoniorkester står varje musiker för sin del i musikstycket, medan det i 
en jazzorkester i mycket högre grad handlar om improvisation och därmed om ett 
givande och tagande. Genom att alla delar med sig av sina färdigheter blir kunskapen 
synlig och alla kan dra nytta av den distribuerade kunskapen i gruppen (Dysthe 2003, s. 
44f.). 
 

Lärande är medierat 

Vygotskij har introducerat begreppet mediering, som betyder förmedling. Begreppet 
mediering används om de så kallade artefakterna, vilka fungerar som stöd eller hjälp i 
läroprocessen. Genom att använda olika verktyg kan människan utveckla sitt tänkande 
och sina praktiska förmågor. Det kan till exempel hand la om ett enkelt verktyg som 
pennan, som kan användas till alltifrån att formulera tankegångar till att öva sig på 
själva skriftkonsten. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv utgör dessa redskap ”de 
intellektuella och praktiska resurser som vi har tillgång till och som vi använder för att 
förstå omvärlden och för att handla” (Dysthe 2003, s. 45). De sociokulturella redskapen 
skapas och förs vidare genom kommunikation från generation till generation. På så sätt 
kan vi dra nytta av tidigare generationers insikter och färdigheter.  
 
Redskapen kan fungera som stöd och hjälp i läroprocessen på olika sätt, och de 
förmedlar alla ett potentiellt lärande. Exempelvis kan böcker och film fungera som 
informations- och inspirationskällor. Pennan och datorn är fysiska redskap som 
förmedlar organisering, förvaring och vidareutveckling av texter eller egna tankar. Inom 
sociokulturell inlärningsteori är det samspelet mellan redskapen och den lärande som är 
det centrala (Dysthe 2003, s. 46). Enligt Säljö (2000) går mening, innebörd och 
betydelse mellan användaren och redskapet vid läsande och skrivande (s. 75). En del 
redskap kan också, förutom att fungera som stöd, förändra själva tankeprocessen. Till 
exempel har användandet av miniräknaren förändrat vårt sätt att tänka när vi räknar. 
Människans viktigaste medierande redskap är språket. Inom sociokulturell teori tar man 
fasta på hur språket kan fungera som ett kulturellt och medierande redskap (Dysthe 
2003, s. 46).  
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Lärande är deltagande i praxisgemenskap 

Enligt sociokulturell teori så pågår lärande överallt och alltid. Dysthe (2003) går igenom 
Jean Laves och Etienne Wengers inlärningsteori som utgår från lärande i människors 
vardag. De hävdar att allt lärande är socialt och sker primärt genom att man deltar i en 
praxisgemenskap. Detta är ett centralt begrepp inom pedagogiken och vi ingår alla i 
flera olika praxisgemenskaper. De behöver inte nödvändigtvis bestå av en grupp eller ett 
nätverk, utan kännetecknas av att deltagarna har ett ömsesidigt engagemang för en 
verksamhet, och i den gemensamma uppgifter och rutiner för att göra saker. Enligt Lave 
och Wenger är lärande något som sker genom verksamhet och inte genom undervisning 
(s. 64f.). 
 
Lave och Wenger hävdar också att allt lärande är en social och historiskt förankrad 
aktivitet, det är bara kontexterna som skiljer sig åt. De fokuserar på vilken slags social 
aktivitet och deltagande som bildar den bästa kontexten för att lärande ska ske. Att lära 
genom deltagande innebär att lärande i en gemenskap främjas genom att deltagarna 
besitter olika kunskaper och färdigheter (enl. Dysthe 2003, s. 46f.). 
  

Språket är grundläggande i läroprocesserna  

Inom sociokulturell teori utgör språket det viktigaste redskapet. Språket är ett sätt att 
delta och handla i sociala situationer. ”Det kan fungera som en länk mellan kultur, 
interaktion och individens tänkande” (Säljö 2000, s. 87). Att kunna kommunicera är en 
grundläggande förutsättning för att kunna lära och utvecklas. Det är genom 
kommunikation som vi formar oss själva och andra och blir en del av olika kontexter 
(Dysthe 2003, s. 48).  
 
Den sociokulturella teorin fokuserar på språkets läropotential. Både talat och skrivet 
språk används i de flesta inlärningssituationer. Språket är dock inte bara ett medel för 
lärande, utan även en förutsättning för att lärande ska kunna ske. ”Vi använder språket 
för att förstå och tänka för egen del och för att förmedla det vi förstår till andra” (Dysthe 
2003, s. 49). Vårt sätt att tänka utvecklas från en dialog med andra till en inre dialog.  
 
Enligt sociokulturell teori kan kunskap och information inte direkt överföras mellan 
människor. Det är i samspelet mellan människor som det skapas förståelse och mening. 
Meningen i information kan alltså inte överföras, utan den uppstår i interaktionen 
mellan människor. Hur informationen uppfattas beror lika mycket på avsändaren som 
på mottagaren. Informationen blir på så sätt något subjektivt hos individen (Dysthe 
2003, s. 47ff.). Den språkliga aspekten skiljer sig från de övriga aspekterna genom att 
den alltid är en förutsättning för de andra. 
   

Lärande är kreativt 

Utöver Dysthes sex centrala aspekter på sociokulturellt lärande lyfter Leif Strandberg 
(2006), skolpsykolog och skolutvecklare, fram ytterligare en aspekt. Han visar bland 
annat på hur Vygotskijs teorier kan användas i praktiken. Strandberg (2006) utgår i 
Vygotskij i praktiken. Bland plugghästar och fusklappar i första hand från skolans värld, 
men dessa tankar kan även appliceras på lärande i bibliotek. Att aktiviteter som leder till 
lärande och utveckling kännetecknas av att de är situerade, sociala och medierade 
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framhöll även Vygotskij. Enligt honom finns det dock ett fjärde kännetecken för de 
aktiviteter som leder till lärande och utveckling, det vill säga att de är kreativa. Med 
kreativa menas att ”de överskrider givna gränser” (enl. Strandberg 2006, s. 11f.). 
Människor kan inte bara använda relationer, hjälpmedel och situationer, utan har också 
förmågan att omskapa dem (Strandberg 2006, s. 12). Människor förhåller sig till 
verkligheten på två olika sätt. Vi återskapar eller reproducerar verkligheten, vilket gör 
att vi kan anpassa oss till världen. Vi skapar också nytt, vilket gör att vi kan utveckla 
och förändra vår framtid. Enligt Vygotskij är kreativitet all den mänskliga aktivitet som 
leder till att något nytt skapas. Kreativitet och fantasi är unika metoder för oss 
människor. Vygotskij vänder sig mot uppfattningen om att det endast är de som har 
begåvats med en särskild talang som bör ägna sig åt att skapa och utveckla sin talang. 
Han menar istället att skapande är en del av alla människors utveckling (enl. Strandberg 
2006, s. 99f.). ”Skapande är inte bara en metod för genier eller särskilt begåvade, utan är 
en aktivitet för alla” (Strandberg 2006, s. 100). Enligt Vygotskij är kreativitet en 
aktivitet som vill manifestera sig i något. Kreativa aktiviteter handlar om att ge form åt 
handlingar som därigenom blir synliga för andra (enl. Strandberg 2006, s. 101). 
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6 Metodiska överväganden 

Val av metod 

För att besvara uppsatsens frågeställningar har vi valt att använda oss av kvalitativa 
intervjuer. Kvalitativa forskningsintervjuer syftar till att förstå ämnet ur den 
intervjuades perspektiv (Kvale 1997, s. 32). En anledning till att vi har valt intervjuer 
och till exempel inte enkäter är för att våra frågeställningar är svåra att få något direkt 
svar på. Det är svårt att sätta ord på något som pedagogik, lärande, identitetsskapande 
och så vidare. I en intervju kan man istället välja att tala ”runt” saker. Om vi istället 
hade valt att använda enkäter hade vi varit tvungna att formulera fasta frågor på 
förhand. I förhållande till vårt syfte anser vi inte heller att observationer skulle vara 
någon lämplig metod eftersom det vi vill studera inte går att uppfatta med blotta ögat. 
Ett annat skäl till att vi har valt kva litativa intervjuer är att vi inte är ute efter att jämföra 
eller mäta någon generaliserbarhet hos de intervjuade. Vårt syfte med intervjuerna är att 
lyfta fram och försöka tolka nyanser i det som sägs. En stor fördel med kvalitativa 
intervjuer är just deras öppenhet. Det finns inga direkta regler eller standardtekniker vid 
användandet av ostandardiserade kvalitativa intervjuer. Enligt Kvale (1997) skapar det 
goda möjligheter för intervjuaren att utveckla sin kunskap, insikt och intuition i Den 
kvalitativa forskningsintervjun (s. 82). Kvalitativa intervjuer ger oss möjlighet att se 
nyanser i svaren och följa upp spår genom att ställa följdfrågor. 
 

Urval av informanter 

Utifrån våra frågeställningar och avgränsningar har vi valt ut informanter. Vi har valt att 
intervjua två projektledare för Demoteket från Reaktor Sydost. Vi har även valt att 
intervjua de ansvariga bibliotekarierna för Demoteket i Ronneby, Karlskrona och Växjö. 
Vi har dessutom intervjuat fem unga som har lämnat in bidrag till demoteken i 
Ronneby, Karlskrona eller Växjö. Att det blev just fem beror på att det är de som svarat 
på vår intresseanmälan och som vi haft möjlighet att träffa personligen. Vi övervägde 
alternativet med telefonintervjuer, men vi valde bort det eftersom vi ansåg att den 
interaktion som skapas i intervjusituationen var viktig för våra frågeställningar. Två av 
informanterna är idag över 30 år, vilket vi inte uppmärksammade förrän vid respektive 
intervjutillfälle. Detta innebär att de inte ingår i den målgrupp som Demoteket rik tar sig 
till i första hand. Det är dock upp till varje bibliotek att bestämma om det ska finnas 
någon åldersgräns för att få lämna in bidrag till Demoteket. Dessutom kan bidragen ha 
lämnats in för något år sedan.  
 

Tillvägagångssätt 

För att få kännedom om projektet Demoteket ägnade vi oss åt dokumentstudier. Med 
hjälp av kontaktuppgifterna på Demotekets egen webbplats tog vi kontakt med 
projektledarna på Reaktor Sydost. Av dem erhöll vi dokument som innehöll 
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projektbeskrivningar, målbeskrivningar, bidragsansökningar, samt utvärderingar av 
projektet.  
 
Vi sökte kontaktuppgifter till dem som lämnat in bidrag till Demoteket genom att läsa 
på det inlämningsmaterial som fanns tillgängligt vid besök på biblioteken i Ronneby, 
Karlskrona och Växjö. Vi fick även en del kontaktuppgifter direkt via bibliotekarien i 
Karlskrona. Han hade dock först varit i kontakt med inlämnarna i fråga, som hade 
godkänt att han vidarebefordrade deras uppgifter. Det har annars varit ganska svårt att få 
tag i kontaktuppgifter till inlämnare, eftersom en del inte har lämnat kontaktuppgifter på 
sitt material. En del av de kontaktuppgifter som vi har fått tag i på detta sätt är heller 
inte längre aktuella. Via en del av inlämningsmateriale t fick vi dock även tag i en del 
adresser till webbsidor, varefter vi sökte på Internet efter möjliga informanters 
mailadresser. Utifrån de mailadresser vi fick tag i skickade vi sedan ut ett mail med en 
förfrågan om att delta i vår intervjuundersökning (Bilaga 1). När en vecka hade gått 
skickade vi även ut en påminnelse till dem som inte hade svarat på vår inbjudan från 
början.  
 
Vi genomförde intervjun med projektledarna för Demoteket på Reaktor Sydosts kontor i 
Växjö. Intervjuerna med bibliotekarierna ägde rum på respektive bibliotek där de 
arbetar. Med de unga som har lämnat in bidrag till Demoteket och ville ställa upp på en 
intervju bestämde vi tid och plats för intervjun via mail eller telefon. Två av 
intervjuerna ägde rum på Karlskrona stadsbibliotek, och i den ena deltog två inlämnare 
samtidigt. En intervju ägde rum på Växjö stadsbibliotek och den sista ägde rum på 
Malmö högskolas bibliotek. Vi anser att bibliotek utgör en lugn och rogivande plats för 
en intervjusituation. Det var dessutom en neutral plats, både för oss och för dem som vi 
intervjuade.  
 
Vi spelade in samtliga intervjuer genom att använda oss av Mp3-spelare, diktafon eller 
bandspelare. Intervjuerna varade mellan ungefär 30 min till 1,5 h. Enligt Kvale (1997) 
blir det lättare att koncentrera sig på ämnet och dynamiken i intervjun genom att spela 
in intervjun (s. 147). En viktig roll för oss som intervjuare var att skapa en väl 
fungerande interaktion mellan båda parter och förutsättningarna för att det ska ske är 
större om man inte behöver anteckna allt som sägs. Det gav oss möjlighet att fokusera 
på själva dialogen. Men det kan även finnas nackdelar med att spela in en intervju. 
Inspelningen kan ha en hämmande effekt på de intervjuade. I vissa fall kan de som 
intervjuas bli mer låsta i sitt sätt att uttrycka sig. I flertalet av våra intervjue r fortsatte 
samtalet spontant en stund efter att vi hade avslutat och stängt av bandspelaren. Vi förde 
även anteckningar för att lättare kunna följa upp spår och ställa utredande följdfrågor 
under intervjuns gång. Som ovana intervjuare upplevde vi dock att det var svårt att 
förhålla sig kritiskt till det som sades under intervjuerna. Vi kände ibland att vi ville 
”vara till lags”, det vill säga inte verka ifrågasättande, men vi anser att vi ändå fick svar 
på de frågor som vi ställde.  
 
Efter genomförda intervjuer transkriberade vi intervjumaterialet, som totalt bestod av 
cirka sex timmars inspelat material. Kvale (1997) menar att själva utskriften av 
intervjuerna är en tolkande process i sig (s. 147). Som relativt ovana intervjuare var det 
ganska svårt att tolka svaren under intervjuns gång. Transkribering innebär att man går 
igenom materialet på ett grundligt sätt och det underlättar sedan tolkningen av 
analysmaterialet. Att skriva ut intervjuerna gjorde även analysmaterialet mer 
lätthanterligt och det gav oss en möjlighet att hitta nya infallsvinklar i materialet. Det 
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transkriberade materialet utgör drygt 100 sidor. Med tanke på det omfattande 
intervjumaterialet ansåg vi att vi uppnått en viss mättnadsnivå. Under transkriberingen 
lade vi även märke till att svaren till viss del upprepade sig, därav tror vi inte att 
resultatet hade sett så mycket annorlunda ut om vi hade gjort fler intervjuer. 
 
Vi fick även möjlighet att delta i den senaste demotekskonferensen, där projektledarna 
för Demoteket och ett tjugotal bibliotekarier från nätverket deltog. På så sätt fick vi en 
inblick i hur den praktiska verksamheten kring Demoteket kan se ut. Där fick vi även 
möjlighet till att berätta om arbetet med föreliggande uppsats. Det ledde bland annat till 
en diskussion med övriga deltagare om bibliotek och pedagogik, vilken vi tog med oss i 
det fortsatta uppsatsarbetet.  
 

Utformning av intervjuguider 

Vi konstruerade tre intervjuguider, en till Reaktor Sydost (Bilaga 2), en till de ansvariga 
bibliotekarierna (Bilaga 3) och en till de unga som lämnat in bidrag (Bilaga 4). 
Intervjuguiderna beskriver vårt ämne och innehåller förslag på frågor. Enligt Kvale 
(1997) ska intervjuguiden beskriva vilka ämnen som ska tas upp och i vilken 
ordningsföljd (s. 121). Våra intervjuguider innehåller mestadels öppna frågor och några 
stödfrågor. Tanken var att dessa stödfrågor i första hand skulle fungera som ett stöd för 
oss, och kanske inte ställas direkt under intervjun.  
 
Vi valde att använda öppna frågor för att vi ville bidra till att intervjuerna utvecklades 
till en form av samtal som karakteriserades av en öppenhet och spontanitet. Kvale 
(1997) hävdar att ju mer öppna och ostrukturerade intervjuerna är desto mer spontana 
blir svaren (s. 121). Vi valde att inte skicka ut några frågor på förhand till 
informanterna, eftersom våra intervjuer bygger på känslor och upplevelser. Vi ville inte 
att våra informanter skulle intellektualisera sina svar på förhand. 
 

Etiska överväganden 

Vi har tagit vissa etiska hänsyn gentemot de personer som har deltagit i 
undersökningen, det vill säga de personer som vi har intervjuat. Det så kallade 
individskyddskravet innebär att undersökningsdeltagarna inte får utsättas för psykisk 
eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning. För att detta inte ska ske finns fyra 
allmänna huvudkrav på forskningen, nämligen informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Forskningsetiska… 1990, s. 5f.). I det 
följande redovisar vi de hänsynstaganden som har gjorts utifrån Forskningsetiska 
principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (1990). 
 
I enlighet med informationskravet informerade vi informanterna om deras uppgift i 
projektet och vilka villkor som gällde för deras deltagande. Informationen delgavs 
informanterna genom en förfrågan eller en inbjudan (Bilaga 1) via mail och när 
intervjuerna genomfördes. Inbjudan till inlämnarna innehöll våra namn och information 
om att vi läser vid Växjö universitet. Vi förklarade att intervjuerna var ett sätt för oss att 
samla information till vår magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap. Vi 
berättade också om vårt syfte och vilken typ av frågor som vi ville ha svar på. När det 
gäller inlämnarna försäkrade vi även att materialet skulle komma att behandlas 
konfidentiellt. Innan intervjuerna bad vi dessutom om informanternas tillåtelse att spela 
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in intervjuerna. Ingen har heller ställt sig tveksam till detta förfarande. I enlighet med 
vad vi har kommit överens om med informanterna ska de få var sitt exemplar av den 
färdiga uppsatsen. 
 
Med hänsyn till samtyckeskravet informerades informanterna om att deras deltagande 
var frivilligt. I enlighet med konfidentialitetskravet har vi vid redovisningen av 
resultatet från inlämnarna strävat efter att anonymisera materialet. Inlämnarnas namn 
har fingerats. Vi har så långt det är möjligt strävat efter att de intervjuade inlämnarna 
inte ska kunna identifieras, trots att ämnet för studien knappast kan betraktas som 
känsligt. Vi har valt att varken anonymisera de besökta biblioteken, ansvarig 
bibliotekarie på respektive bibliotek eller projektledarna från Reaktor Sydost. Till 
skillnad från de unga som har lämnat in bidrag till Demoteket agerar de inte som 
privata, utan som offentliga personer i tjänst. Vi tillfrågade dem och fick deras samtycke 
till att vi lämnar ut deras uppgifter. Eftersom Demoteket är ett relativt nystartat och 
ganska litet projekt skulle det heller inte vara särskilt svårt att lista ut vilka bibliotek 
som vi har besökt och vilka ansvariga personer som vi har intervjuat. I enlighet med 
nyttjandekravet kommer vi att försäkra oss om att de insamlade uppgifterna endast 
kommer att användas för forskningsändamål. 
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7 Resultat och analys 

I följande avsnitt redovisas resultatet och analysen av våra undersökningar. Resultatet 
bygger på våra intervjuer. Även vårt deltagande i demotekskonferensen utgör en del av 
resultatet. I detta avsnitt kommer även en analys att ske. Vi har valt att använda fem av 
Dysthes (2003) sex aspekter för sociokulturellt lärande samt Vygotskijs tes om att 
lärande är kreativt som ett analysverktyg. Den sjätte aspekten som Dysthe (2003) tar 
upp, och som handlar om att språket är grundläggande i läroprocesserna, har vi inte 
använt oss av därför att den redan ingår i de övriga aspekterna. Som vi ser det ger de sex 
aspekter som vi har valt en övergripande bild av sociokulturellt lärande. Vi har tolkat 
intervjumaterialet utifrån dessa aspekter, som därmed bildar ett ramverk för vår analys:  
 

• Lärande är situerat 
• Lärande är socialt 
• Lärande är distribuerat 
• Lärande är medierat 
• Lärande är deltagande i en praxisgemenskap 
• Lärande är kreativt 

 
Vad gäller resultatet från de unga som har lämnat in bidrag till Demoteket har deras svar 
krävt ett större tolkningsarbete från vår sida. De unga har inte lika stor vana vid att svara 
på frågor som kanske projektledarna och bibliotekarierna har, vilket innebär att de 
ungas svar har blivit mindre utförliga. De talar till exempel inte direkt om lärande, men 
vi menar att det ändå går att utläsa ur deras svar. 
 
Till en början följer en presentation av de bibliotek som vi har besökt och av de unga 
som har lämnat in bidrag till Demoteket och som vi har intervjuat. Därefter följer en 
genomgång om på vilka sätt som Demoteket kan bidra till ett sociokulturellt lärande 
enligt de sex aspekterna.   
 

Biblioteken 

Ronneby bibliotek 

Demoteket på Ronneby stadsbibliotek startade i december år 2003, som det första på 
initiativ av Reaktor Sydost. I Ronneby startade Demoteket direkt med en invigning, där 
ett rockband spelade, strax före jul. Därefter började arbetet med att samla in material. 
Ronneby är det bibliotek som har den största samlingen av inlämnade alster. När man 
gör en sökning i bibliotekets katalog får man ett fyrtiotal träffar. Det är också det 
bibliotek som har den största spridningen när det gäller typ av als ter. Samlingen består 
av ungefär lika stora delar tryckt material, filmer och cd-skivor. De inlämnade bidragen 
står i en hylla som biblioteket har fått av Reaktor Sydost. Hyllan är mörkgrå, avlång, 
ganska hög och går att snurra på. Demotekshyllan i Ronneby är placerad på avdelningen 
Ung, en avdelning med medier som riktar sig direkt till ungdomar. Tanken är att unga 
människor ska känna att det finns något för dem på biblioteket. Att skilja ut en särskild 
ungdomsavdelning är, liksom Demoteket, ett led i en ungdomssatsning som Ronneby 
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stadsbibliotek gör. Demoteket ses som ytterligare en resurs i det målinriktade arbetet 
mot ungdomar på biblioteket. 
 

Karlskrona stadsbibliotek 

På Karlskrona stadsbibliotek startade Demoteket i maj år 2004 med en invigning där 
flera band spelade. Dessförinnan hade delar av personalen gjort ett studiebesök på 
Ronneby stadsbibliotek och där träffat projektledarna från Reaktor Sydost. Anledningen 
till att de gick med i projektet var att de fick en förfrågan från Reaktor Sydost, men 
också att de såg en möjlighet att ta in ungas kulturyttringar på biblioteket. För 
nuvarande har Demoteket i Karlskrona cirka 30 inlämnade bidrag som består av tryckt 
material i form av diktsamlingar, serier och en fotobok, cd-skivor och filmer. I 
Karlskrona använder de en likadan hylla som i Ronneby. Demotekshyllan är placerad 
vid musikavdelningen som finns vid entrén till biblioteket. Syftet med att placera 
Demoteket där är att alla som kommer in på biblioteket ska se det. Barn- och 
ungdomsavdelningen ligger långt från entrén och innehåller endast musik för barn. De 
skiljer inte ut någon annan musik. Speciellt med Demoteket i Karlskrona är att man kan 
lyssna på en del av de inlämnade cd-skivorna i anslutning till demotekshyllan. I 
Karlskrona har man anordnat flera evenemang i samband med Demoteket. Vid ett 
tillfälle sammanställde de en topplista över de mest utlånade demoteksbidragen. De har 
också haft både Manga-workshopen och Möt framtiden-workshopen på biblioteket.  
 

Växjö stadsbibliotek 

Även på Växjö stadsbibliotek startade Demoteket våren 2004. Den ansvariga 
bibliotekarien i Växjö hade från början en egen idé om att starta något liknande 
Demobanken som finns på Lava på Kulturhuset i Stockholm.10 Tanken var att skapa en 
lokalsamling med demos från artister och musikgrupper i Växjö med omnejd. Denna idé 
föddes samtidigt som Reaktor Sydost startade sin satsning. Via samarbete har de sedan 
försökt att koppla samman dessa verksamheter. Demoteket i Växjö följer dock inte 
Reaktor Sydosts koncept helt och hållet. De använder exempelvis loggan, men har inte 
hyllan. Syftet är fortfarande att satsa på det lokala musiklivet. Därför får lokala band 50 
kronor för varje demoskiva de lämnar in, och de får lämna in högst två exemplar av 
samma skiva. Demoteket i Växjö tar även emot demos från andra grupper, men dessa 
får inte betalt. Numera kan man även lämna in tryckt material och film i Växjö. För 
närvarande omfattar materialet ett trettiotal cd-skivor och en film. Ungdomarna har även 
möjlighet att lämna in demos till Demoteket via Musikhuset i Växjö, där många av 
banden repar, eftersom de kanske inte kommer till biblioteket. Det är dock fler som 
lämnar in skivor på biblioteket än vad det är som lämnar på Musikhuset. I Växjö är 
Demoteket placerat i en hylla bland de övriga cd-skivorna på Torget. Torget är en 
avdelning som är belägen vid entrén till biblioteket. Tanken att ställa Demoteket bland 
de övriga cd-skivorna var att många ungdomar som håller på med musik ändå tittar 
bland skivorna där. Meningen är dock att Demoteket ska placeras i en egen hylla, för att 
samlingen ska kunna presenteras på ett bättre sätt. Två evenemang har anordnats i 
anslutning till Demoteket. I samband med kulturnatten i Växjö förra året så hade 

                                                 
10 Lava är en verksamhet på Kulturhuset i Stockholm som riktar sig mot ungdomar. Det som skiljer 
Demobanken från Demoteket är att man inte kan låna med sig skivan hem, utan måste lyssna på den på 
plats.   
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biblioteket en demotekskväll, där man presenterade Demoteket och två band som har 
lämnat in till Demoteket spelade. Ungefär i samma veva så invigdes Demoteket i Växjö, 
och då spelade ett annat band. Till skillnad från Ronneby och Karlskrona väntade alltså 
Växjö med att inviga sitt demotek tills de hade fått in en del bidrag. Målsättningen med 
Demoteket är att ta tillvara på den ungdomskultur som finns i Växjö, men även att locka 
ungdomar till biblioteket. Därav satsningen på musik i början av projektet. 
 

De unga som har lämnat in bidrag till Demoteket 

För att ge liv åt framställningen har vi valt att namnge informanterna. Nedan följer en 
kortare presentation av de inlämnare som vi har intervjuat. Observera att namnen är 
fingerade. 
 
Kristian är 31 år och sjunger i ett hårdrocksband. Bandet har funnits sedan år 2000. 
Sedan bandet startade har bandmedlemmarna bytts ut och nu är Kristian den enda 
bandmedlemmen som har varit med från början. De har släppt tre demos som de har 
lämnat in till Demoteket och dessutom medverkat på tre samlingsskivor. Kristian 
skriver även texterna till låtarna, arrangerar låtarna och sköter bandets promotion. Hans 
intresse för musik väcktes när han var i 8-9 årsåldern och han fick några 
hårdrocksskivor i julklapp. Just då var det en trend bland hans klasskamrater att lyssna 
på hårdrock. Det var i slutet av 90-talet som Kristian själv började skapa musik. 
 
Markus, 24 år, och Roger, 18 år, spelar bas respektive gitarr i ett band. Totalt är de fem 
medlemmar som har spelat tillsammans i sex år. Markus skriver texterna medan Roger 
står för musiken. Deras band har lämnat in två demos till Demoteket, och Markus har 
även lämnat in ytterligare en demoskiva tillsammans med sångerskan i bandet. De har 
båda alltid varit intresserade av musik och att spela tillsammans med andra.  
 
Martin är 35 år och spelar gitarr i ett band. Bandet har funnits i ungefär tio år. Intresset 
för musik väcktes när Martin fick en skiva med Bruce Springsteen. När han var 15 år 
fick han en skiva där ackord följde med, och det var det som gjorde att han själv ville 
lära sig att spela gitarr. Numera spelar han även flera andra instrument. Bandet har 
lämnat in två demos till Demoteket, och de håller på att ta fram en tredje på bandets 
webbsida. Deras musik utgör en blandning av jazz och country. Det är till största delen 
Martin som skriver musik och text till låtarna. 
 
Annika är 25 år och spelar fiol i ett band. Hon började spela fiol på musikskolan när hon 
gick i tredje klass. Till en början var det klassisk musik som gällde, men på senare tid är 
det mestadels folkmusik som hon spelar. Hon träffade de andra bandmedlemmarna när 
hon gick på folkhögskola. De skriver egen folkmusik och har spelat tillsammans i fem 
år. Men de bor på olika håll i landet, så de ses inte särskilt ofta. De har lämnat en 
demoskiva till Demoteket. Annika spelar även i två spelmanslag och med ett band som 
spelar irländsk folkmusik. 
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Könsfördelningen verkar typisk för Demoteket. I Nilssons och Petersens (2005) 
undersökning om hur unga ser på bibliotekets funktion i Demoteket var det enbart unga 
män som medverkade (s. 48).11 
  

Sociokulturella aspekter på lärande i Demoteket 

Lärande är situerat 

Demoteket ingår på olika sätt i de olika aktörernas dagliga praktiska liv. Demoteket tar 
sin utgångspunkt i de ungas vardag, det är deras kultur som speglas i dess samling. En 
av grundtankarna med projektet är att man vill uppvärdera ungdomskultur genom att ta 
tillvara på och lyfta fram de ungas intressen och egenskaper. Meningen är att de unga 
ska känna att det de själva producerar är värt något.  
 
Att Demoteket är placerat på bibliotek kan ha en viss betydelse för de unga, eftersom 
vad man lär sig är knutet till hur och var lärandet äger rum. Enligt en av projektledarna 
ses ofta biblioteket som ett ”tungt traditionellt ställe” i en positiv mening. Han är 
övertygad om att det innebär en viss status bland de unga att ha sitt eget skapade 
material placerat på biblioteket. ”Åh, nu står min bok där på hyllan bredvid hyllan med 
August Strindberg.”  Biblioteket är en ganska konventionell institution och det gör det 
kanske extra spännande för de unga som är mer okonventionella i sina uttryckssätt. 
Bibliotekarien i Ronneby menar också att Demotekets placering har en betydelse för de 
unga. ”Jag tror det betyder en hel del för självkänslan. Tänk att sätta samman en liten 
bok och sedan få gå till biblioteket med den och låta andra ta del av det jag har skrivit 
på biblioteket. Det är häftigt.” I och med att deras verk synliggörs där kan biblioteket 
också bli en mer naturlig del av de ungas kontext. Annika tycker att det känns roligt att 
deras demo finns att låna på bibliotek. Hon visste inte riktigt var den skulle placeras när 
hon skickade in den till biblioteket. ”Så har jag sett nu att den står där bland de riktiga 
skivorna, liksom. Så det är kul, där får den gärna stå.” 
 
Demoteket kan även få en betydelse för personalen på biblioteken eftersom det är 
placerat på deras arbetsplats. I och med att Demoteket är placerat på bibliotek kan 
bibliotekspersonalen lättare uppdatera sina kunskaper om de ungas kultur. Den blir en 
mer naturlig del av deras dagliga kontext och på så sätt ökar deras förutsättningar för att 
lära sig mer om ungdomskultur. Bibliotekarien i Ronneby ser Demoteket som 
ytterligare ett led i en ungdomssatsning, som har blivit bättre sedan de fick in ett 
demotek. Han hävdar att personalen nu kopplar greppet om tonåringar mycket bättre än 
vad de gjorde tidigare. Bibliotekarien i Växjö framhåller att den personal som arbetar på 
barn- och ungdomsavdelningen eller de som är särskilt intresserade av musik är mer 
intresserade av Demoteket än den övriga personalen. Det kan bero på att 
ungdomskulturen redan utgör en del av deras dagliga arbete och att det därmed inte är 
helt nytt för dem. Bibliotekarien i Växjö betonar att projektet måste få fäste på 
biblioteket innan folk riktigt förstår vad det är för någonting. Framförallt måste man ge 
det tid. Det är ändå ett bibliotek och det kan på sätt och vis vara konservativt i den 
meningen att en lokalsamling ofta består av böcker. Att som i det här fallet satsa på 
lokala musikband är ett nytt grepp, och det kan ta ett tag att etablera det hos personalen.  
                                                 
11 Frågan om varför det mest är unga män som lämnar in bidrag till Demoteket är självklart intressant, 
men vi finner inget utrymme  att diskutera den här. 



 36 

Projektledarna på Reaktor Sydost framhåller att Demoteket kan fungera som en 
inspirationskälla för bibliotekets personal. En av Reaktor Sydosts grundtankar är att de 
ska få en inblick i ungdomars vardag. Genom Demoteket kan bibliotekspersonalen få 
upp ögonen ”för att det faktiskt görs grymma grejer av unga människor som är duktiga 
på det de gör, på sitt hantverk liksom”. Projektledarna resonerar som så att om 
bibliotekspersonalen får en förståelse för ungas livssituation och levnadsvillkor lär de 
också känna målgruppen unga på ett bättre sätt. När ett bibliotek startar ett demotek 
leder det ofta till att personalen får en massa nya idéer om hur de kan arbeta mot unga. 
Detta är inget som Reaktor Sydost behöver hjälpa till med, utan bara förekomsten av 
demotek sätter igång och ”triggar deras tankar”. En av projektledarna tror att det kan 
komma att handla om bibliotekens överlevnad, om de inte börjar tänka i nya banor och 
”uppdatera sig”. Demoteket kan göra att bibliotekets personal börjar tro på sig själva 
och sin förmåga och att de känner framtidshopp. 
 
Demoteket kan även användas som ett redskap i det dagliga arbetet. Bibliotekarien i 
Ronneby har ändrat sitt sätt att arbeta gentemot skolelever i och med Demotekets 
tillkomst. Tidigare har han besökt skolan och pratat om biblioteket, nu tar han istället 
eleverna till biblioteket och utgår från Demoteket och avdelningen Ung vid dessa 
tillfällen. Bibliotekarien har satt samman ett program som inleds med en presentation av 
Demoteket och avdelningen Ung. Därefter tar han upp olika ungdomsfrågor som till 
exempel hur det är att vara ung, att vara kreativ, att vilja skapa någonting och att det är 
viktigt att kunna stå för vad man tycker. Han ger även en kort bild av populärmusikens, 
filmens och bokens historia och utveckling. Enligt bibliotekariens erfarenheter har 
ungdomarna visat ett ganska stort intresse vid dessa guidade visningar. Han anser att 
ungdomarna är mer engagerade och mer med på noterna än när han haft visningar av 
hela biblioteket. Anledningen till att ungdomarna finner det mer intressant, tror han, 
beror på att det är avdelningar som berör deras livssituation och levnadsvillkor. Han 
utgår alltså från de ungas kontext för att de lättare ska kunna ta till sig informationen. 
 

Lärande är socialt 

Demoteket kan utgöra en social miljö på flera olika sätt. Projektet erbjuder även en 
möjlighet för individen att lära sig av andra. En av grundtankarna med Demoteket är att 
ge ungdomar rätt till det offentliga rummet. I många fall saknas det ingångar till 
samhället för de unga idag. Möjligheten att visa upp sig på biblioteket innebär en slags 
erkännande från vuxenvärlden. Initiativtagaren till projektet, Micke Gunnarsson, 
framhåller att det är viktigt att unga får bekräftelse på vad de gör. ”Om inte unga får 
bekräftelse på vad de gör, vad spelar det då för roll?” Genom Demoteket kan de unga 
få möjlighet att vara med och påverka bibliotekets verksamhet. För biblioteken utgör 
Demoteket en möjlighet till att locka ungdomar till biblioteket, och att utveckla 
biblioteket som mötesplats. Demoteket kan även inspirera andra unga till att skapa och 
lämna in något på biblioteket. 
 
Att arbeta med Demoteket kan innebära många möten med unga människor. 
Bibliotekarien i Ronneby har sedan Demotekets tillkomst fått en mer personlig kontakt 
med ungdomarna, han får veta vilka de är, vad de sysslar med och vilka framtidsplaner 
som de har. Han menar att Demoteket är ett sätt att ta del av hur unga människor lever 
sina liv. I sitt arbete med Demoteket har han också insett hur många unga ”fantastiska 
talanger” det finns. Han går igenom alla bidrag som lämnas in till Demoteket, och 
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menar att det är viktigt att kolla upp vad han får in. ”Jag har fått många goda skratt 
utav det tryckta materialet, jag har fått många rysningar utav filmerna och jag har 
nästan fått dåndimpen utav vissa cd-skivor.” Bibliotekarien i Karlskrona tar inte lika 
stor del av de ungas material. Han brukar till exempel inte lyssna på de cd-skivor som 
lämnas in till Demoteket.  
 
Det är endast bibliotekarien i Växjö som har en upprätthållen kontakt med några av de 
unga som har lämnat in bidrag till Demoteket. I det här fallet är det några inlämnare 
som har hört av sig till honom och undrat hur utlåningsstatistiken ser ut på deras bidrag. 
Martin berättar att han brukar skicka mail till bibliotekarien i Växjö, eftersom han finns 
med på bandets maillista. Han har också varit i kontakt med bibliotekarien ett par 
gånger per telefon angående arrangemang kring Demoteket. Bibliotekarien i Ronneby 
menar att det är viktigt att upprätta en kontakt med dem som har lämnat in bidrag. 
Enligt honom är det en av de saker som de måste fundera över och försöka utveckla. 
Det är de unga som han avser när han säger att ”det är viktigt att ha en dialog, föra en 
dialog med dem”. 
 
Enligt Annika är Demoteket ett sätt att låta andra människor ta del av det som man 
skapar; ”det är jättekul om folk vill lyssna på oss”. Flertalet av de unga menar att det 
faktiskt är viktigare att folk vill lyssna på deras musik än att de köper skivor. Enligt 
projektledarna handlar Demoteket för de unga inte bara om att visa upp sina verk, utan 
de kan också ta del av varandras musik, filmer, texter och bilder. De unga som har 
lämnat in bidrag uppmuntras till att samarbeta och skapa nätverk. Tanken är att de unga 
författarna och musikutövarna ska kunna ta hjälp av varandra i olika sammanhang. 
Flertalet av de unga uppger dock att de inte har någon kontakt med andra som har 
lämnat in bidrag till Demoteket. I något fall känner de till andra band som finns med i 
Demotekets samlingar. Markus uttrycker det som att ”spelar man i ett band så känner 
man till de andra banden”. 
 
Även de anslutna biblioteken uppmuntras till att skapa nätverk kring ung 
kommunikation och ungdomskultur mellan sig. Ett led i detta är den årliga 
demotekskonferensen, där bibliotekarierna kan mötas och tillsammans lösa problem och 
utveckla nya idéer. Bibliotekarierna har under resten av året tidigare haft tillgång till en 
maillista, som alla medlemmar inom nätverket kan använda för att nå ut till varandra 
och utbyta tankar och idéer, men denna har dock inte fungerat exemplariskt. Tanken är 
istället att den nya webbplatsen ska innehålla ett eget forum för bibliotekarierna, vilket 
kommer att underlätta för biblioteken att bilda nätverk.  
 
I nuläget har ingen av bibliotekarierna något direkt samarbete med bibliotekarier på 
andra bibliotek kring Demoteket. Däremot uppger samtliga bibliotekarier att de har eller 
har haft någon form av kontakt med andra bibliotek när det gäller Demoteket. 
Bibliotekarierna i Ronneby och Växjö uppger att flera bibliotekarier har tagit kontakt 
med honom när de har varit på väg att starta upp demotek. Det har då framförallt 
handlat om frågor och tips om demoteksverksamhet och ungdomar i allmänhet. 
Bibliotekarien i Karlskrona menar att de samarbetar med andra bibliotek på så sätt att 
om de får in flera exemplar av en skiva så tar han kontakt med andra bibliotek och 
frågar om de vill att han ska skicka ut den till dem. 
 
Information om Demoteket sprids bland annat via de ungas kommunikation. Demoteket 
är något som de unga talar om med varandra. Flera av dem som har lämnat in bidrag har 
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fått reda på att Demoteket finns genom kompisar. För Markus var det så att ”en kompis 
till mig låg först på listan här då bland de mest utlånade skivorna, så det var väl då 
man öppnade ögonen för det lite”.12 Annika träffade en kompis på en fest som frågade 
om inte deras skiva fanns att låna på biblioteket, och på så sätt fick hon reda på att det 
fanns demoteksverksamhet. Både bibliotekarien i Ronneby och bibliotekarien i 
Karlskrona har en stark tilltro till att kunskap om Demoteket sprids från ”mun till mun” 
innanför de ungas egna kretsar. Bibliotekarien i Karlskrona tror också att det är den 
mest effektiva vägen. 
 

Lärande är distribuerat 

I Demoteket står tanken om att ta tillvara och använda varandras kunnande på olika sätt 
i centrum. Ett syfte med Demoteket är att möjliggöra och få till stånd möten mellan 
generationer. Genom Demoteket ska olika generationer kunna få ökad förståelse för 
varandras kultur och teknik. Projektledarna menar att Demoteket kan vara ett sätt för 
biblioteken att komma vidare med något som folkbildning. Vuxna kan lära sig mycket 
av unga, men unga kan också lära sig mycket av vuxna. Men det gäller att hitta en 
balans. Å ena sidan har unga ibland en tendens att vilja protestera mot allting. ”’Åh, 
vuxna är så himla tröga, de gör aldrig någonting’ – ’ja, men de har ändå startat 
demotek. Det var ju lite coolt’.” Å den andra finns det vuxna som ställer sig skeptiska 
till vad ungdomar exempelvis företar sig på Internet. Det kan vara svårt att förstå att 
unga lever stora delar av sina liv på nätet och vad det betyder för dem. Micke 
Gunnarsson uttrycker det som att ”ungdomar praktiskt taget föds med digitala 
navelsträngar idag”. Demoteket är ett sätt för de unga att visa upp vad de gör för de 
generationer som inte tillhör ”den ultimata Internetgenerationen”. Detta är även tanken 
med Möt framtiden-workshopen, där bibliotekspersonalen utbildas i digital 
ungdomskultur. Hittills är det endast på biblioteket i Karlskrona som denna workshop 
har ägt rum. Bibliotekarien menar att det kan vara användbart för personalen att ta del 
av digital ungdomskultur på detta sätt. ”Det kan nog vara väldigt nyttigt ibland, 
eftersom vi inte själva, speciellt inte jag, knappast, sitter ute och surfar i de syftena. Nej, 
men jag menar alltså, jag vet ju att det är så att man lever en stor del av sitt liv på nätet 
idag när man är ung, många gör det. För mig är det främmande trots att jag använder 
datorer många timmar varje dag, det är bara som ett yrkesredskap.”  
 
Enligt de unga är Demoteket något som gör det möjligt för andra att ta del av det som 
de har skapat. Kristian framhåller att andra får en chans att höra deras musik genom att 
Demoteket finns på biblioteket. Markus anser att det är en stor fördel att man på 
bibliotek når en blandad publik. ”Man når ju en jättestor kundkrets [---] Annars så når 
du ju mest yngre personer.” Samtidigt är han inte säker på hur många av bibliotekets 
äldre besökare som bemödar sig med att titta igenom Demotekets samlingar. ”Jag har 
svårt att tänka mig att pensionärer rotar igenom Demoteket och försöker hitta 
någonting.” Roger tror att det i första hand är ungdomar som skulle kunna vara 
intresserade av materialet på demotekshyllan, men är inte säker på om ungdomar 
kommer till biblioteket för att låna skivor. Han brukar dock själv låna material från 
Demoteket ibland. Annika har däremot en större tilltro till att materialet lånas ut; ”jag 
har smygkollat ibland om de är utlånade, och det har de faktiskt varit!” 
 
                                                 
12 I Karlskrona har man vid ett tillfälle låtit sammanställa en tio-i-topplista över de mest utlånade 
demoteksbidragen, vilken publicerades i den lokala dagspressen. 
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När det gäller att arbeta målinriktat mot ungdomar på folkbibliotek möts det på vissa 
håll med osäkerhe t. Bibliotekarien i Ronneby hävdar att många känner sig osäkra just 
därför att det handlar om unga människor, vilka traditionellt har räknats till en av de 
svårare målgrupperna att nå. ”Jag kan märka en oro i det här ämnet, när man ska börja 
med ett demotek, som inte finns när man ska börja med sagostunden till exempel.” Att 
starta ett demotek innebär dock att man har tagit ett första steg till att göra något för 
ungdomar. Som han ser det är det egentligen bara positiva möjligheter som öppnar upp 
sig i samband med att biblioteket startar upp ett demotek. Demoteket kan vara ett sätt att 
föra in ungdomskultur på biblioteket, eftersom det är den som speglas i Demotekets 
samlingar. Därigenom får bibliotekspersonalen möjlighet till att ta del av hur de unga 
lever sina liv och kanske också använda det i framtiden. Bibliotekarien i Växjö uttrycker 
just att målsättningen med arbetet med Demoteket är att alla ska få ta del av den 
ungdomskultur som finns i Växjö. Det var därför som de valde att satsa särskilt på 
musik i början av projektet.  
 
Bibliotekarien i Karlskrona ser inte att Demoteket skulle kunna ha någon direkt 
betydelse för personalen på biblioteket. Han menar att demoteksverksamheten är en av 
alla bibliotekets verksamheter, och dessutom en liten sådan. Att veta hur de ska gå 
tillväga när det kommer någon och vill lämna in bidrag till Demoteket utgör ytterligare 
en arbetsuppgift för bibliotekspersonalen att hålla i minnet. Enligt projektledarna är det 
viktigt att all bibliotekspersonal informeras om Demoteket, eftersom meningen är att 
alla ska känna till projektet och kunna svara på frågor och ta emot bidrag. Att det är 
viktigt att all bibliotekspersonal har kunskap om hur Demoteket fungerar visar följande 
exempel. Bibliotekarien i Växjö var tjänstledig under en tid, och då var det ingen som 
kunde fortsätta med Demoteket, vilket gjorde att projektet tappade fart. Under denna tid 
lämnades det knappt in något material på detta bibliotek, men det har vänt igen sedan 
han kom tillbaka.  
 
Projektledarna ser som sagt gärna att det bildas nätverk genom Demoteket. 
Bibliotekarierna inom projektet har till exempel möjlighet till att dra nytta av varandras 
kunskaper och erfarenheter. ”De olika biblioteken kan höra av sig till varandra och 
kolla lite läget hur de jobbar med Demoteket […] det är kanske någon som har jättebra 
idéer om hur man ordnar en filmskola på biblioteket eller vad som helst.” Dock har 
ingen av bibliotekarierna något liknande samarbete med andra bibliotek när det gäller 
Demoteket. 
 
Även mellan inlämnarna kan det bildas nätverk. En av tankarna med Demoteket är att 
det ska fungera som en form av skaparcentral, som gör det möjligt för unga musiker 
eller unga filmare som har lämnat in bidrag till Demoteket att komma i kontakt med 
varandra och använda sig av varandras verk i nytt skapande eller skapa tillsammans. 
”Dikter kan bli låttexter, låttexter kan bli kortfilmer, foton kan bli skivomslag, filmidéer 
kan bli musikvideor” (Reaktor Sydost, Demoteket). En av projektledarna uttrycker ett 
drömscenario: ”en filmintresserad kommer in till demotekshyllan och ser liksom en 
novell där – ’åh, vilken bra text, fanken den skulle man ju kunna göra ett manus av’”. 
Enligt projektledarna handlar det om en form av kunskapsdelning; via några få 
kontakter kan man få tag på precis det man vill ha. Som de ser det skulle det kunna 
skapas väldiga synergieffekter häremellan. 
 
Idag lär sig unga mycket av varandra, i synnerhet på Internet. Det är till exempel vanligt 
att man sätter ihop olika typer av guider och publicerar dem på olika forum eller 
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communities på Internet, så att andra kan ta del av dem. Genom att Demoteket är 
placerat på bibliotek skulle det heller inte vara omöjligt att de unga upptäcker något i 
bibliotekets övriga samlingar, till exempel en speciell författare eller artist, vilket i sin 
tur skulle kunna leda till att de unga får inspiration till att skapa något nytt utifrån det 
som de hittade.  
 

Lärande är medierat 

Demoteket kan fungera som ett stöd eller hjälp i läroprocessen för de unga. Demoteket 
förmedlar ett potentiellt lärande. Genom att de ungas eget producerade material tas in 
och lånas ut på biblioteket, kan det ge dem en bekräftelse på att de faktiskt är bra och 
uppmuntra dem till att fortsätta med sitt skapande. För att nå ut med det som de själva 
har producerat använder de unga Demoteket som ett medierande redskap. Demoteket 
kan fungera som en kanal för dem, eftersom det ger andra möjlighet att läsa, lyssna eller 
se vad de har skapat. 
 
Enligt projektledarna på Reaktor Sydost är Demoteket i första hand ett sätt att 
uppmärksamma ungas skapande. Genom Demoteket uppvärderas deras egenskaper och 
de uppmuntras till att fortsätta med sitt skapande. Projektledarna menar att det inte alls 
är självklart att de unga är nöjda med vad de själva har skapat. ”Jag vet inte om de 
själva ser det som någonting bra egentligen, men jag tror ju och hävdar att det nog är 
bra för dem som gör det, att bli uppmärksammade.” Meningen är de ska känna att det 
leder någonvart att lämna in bidrag till Demoteket. De måste inte gå och vänta på 
skivkontrakt, filmstöd eller att ett bokförlag ska höra av sig, utan de kan sprida det de 
skapar på ett annat sätt. Det kan annars vara väldigt svårt att nå ut med sin musik, film 
eller annat material om man befinner sig på demobasis. Enligt projektledarna är det 
väldigt mycket som händer inne på folks rum och det är det som de vill få ut och visa 
upp, ”man ska vara stolt över det”. De framhåller att Demoteket är ett nytt sätt att 
synliggöra ungas egenskapade produkter. ”Det är ändå ett stort värde i att det är en ny 
kanal.” Projektledarna hävdar att de unga tycker att alla sätt att nå ut med det de har 
gjort är bra. De är glada över att få synas, ”ju mer och ju fler ställen man syns på, desto 
bättre är det ju såklart”.  
 
Bibliotekarien i Växjö anser också att de unga får en möjlighet att publicera och 
marknadsföra sig genom att lämna in bidrag till Demoteket. Det kan annars vara svårt 
för lokala band att nå utanför den egna kretsen, exempelvis kan det vara svårt att få 
spelningar. När de lämnar in en demo till Demoteket blir den tillgänglig på en offentlig 
plats och vem som helst kan låna den. Detsamma gäller givetvis för tryckt material och 
filmer. Genom Demoteket kan de unga nå ut med sitt skapande ”på ett sätt som de inte 
gör när de säljer sina demos på till exempel Musikhuset, där de ändå når en begränsad 
krets av människor”. 
 
Det verkar även som om de unga som har lämnat in bidrag till Demoteket i första hand 
ser Demoteket som ett sätt att sprida sin musik. De flesta sprider även sin musik via 
Internet eller genom att skicka runt skivor till bekanta. Man tar alla tillfällen som ges att 
visa upp sig. Att lämna in bidrag till Demoteket är ett sätt att synas. ”Det är svårt att få 
spelningar, framförallt om man sysslar med egen musik” berättar Martin. Några av de 
unga uttrycker förhoppningar om att synliggörandet av deras eget material på 
Demoteket kan leda till spelningar.  
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För att bidra till utvecklingen av bibliotekens verksamhet använder Reaktor Sydost 
Demoteket som ett redskap. Demoteket fungerar som en ”trojansk häst” för Reaktor 
Sydost att komma in på biblioteken. När projektet väl är igång på biblioteket, så kan de 
komma med ytterligare idéer för hur man kan jobba vidare. När ett bibliotek startar ett 
demotek leder det ofta till att personalen får en massa nya idéer om hur de kan arbeta 
mot unga. På så sätt kan Demoteket utgöra en utgångspunkt för utvecklingen av 
ungdomsverksamheten på biblioteken. ”Det här är ett projekt som kan nå ut till en 
grupp som kanske inte känner till så mycket innan vad man kan hitta på biblioteket. 
Dels det med demoteksverksamheten och sen också när man väl är på biblioteket så kan 
ju det skapa nya möten.” 
 
Bibliotekarien i Ronneby använder Demoteket som ett medierande redskap när han 
bjuder in skolklasser till biblioteket. Istället för att informera om hela bibliotekets 
verksamhet, utgår han från Demoteket under sina visningar. Det har visat sig vara den 
bästa tänkbara marknadsföringen eftersom information om Demoteket sedan sprider sig 
via de ungas kommunikation. ”Den lanseringen överträffar all annan lansering, för det 
är målgrupperna man bjuder in här.” Bibliotekarien framhåller också att Demoteket 
kan utgöra en viktig utgångspunkt i arbetet med unga. ”Kring Demoteket kan man alltså 
göra väldigt mycket; man kan tala om film, musik, litteratur och man kan tala om 
ungdomar, kreativitet och olika sätt att skapa och visa och marknadsföra och lansera 
saker och ting när man är ny eller när man är ung. Så det är jättefruktbart på det 
sättet.” 
 
Projektledarna hävdar även att Demoteket kan användas som en drivmotor för att 
exempelvis motivera skolelever till att göra ett arbete i form av en film eller annat 
material, som sedan kan komma att ställas ut på något demotek. ”Det behöver inte bara 
åsyfta till att få betyg, utan att andra faktiskt kan få ta del av det sen också.” Demoteket 
bygger på ett frivilligt lärande, som på sätt och vis skiljer sig från lärande i skolans 
värld. ”Att man på något vis skapar ett mervärde av kunskaperna, att det här är inte 
bara något som jag lär mig för att jag måste, utan det kan vara att man lär sig något för 
att man vill och för att man också vill att den här, exempelvis filmen, ska bli bra.” 
 
Demoteket kan även fungera som en generationsöverbryggare. Enligt projektledarna är 
det bra att Demotekets material finns tillgängligt i fysisk form och att det går att låna 
hem. Det ser det som ett komplement till den digitala kulturen, som annars utgör en stor 
del av de ungas liv idag. Demoteket är ett sätt att visa upp för andra generationer som 
inte tillhör den ”ultimata Internetgenerationen” vad de unga gör och kan. Det är många 
vuxna som inte har en aning om vad som försiggår på Internet. I och med att de ungas 
material finns tillgängligt i fysisk form blir det lättare för alla att ta del av det.  
 

Lärande är deltagande i praxisgemenskap 

En tanke bakom Demoteket är att det ska bli lättare för unga filmare, musiker och 
författare att komma i kontakt med varandra och att det ska leda till någon form av 
samarbete som kan utmynna i att något nytt skapas. 
 
Markus tror dock inte att det är så vanligt att olika band samarbetar. ”Det är i så fall att 
de drar ihop en spelning kanske, då olika band spelar under kvällen då ju. Men inte att 
de spelar tillsammans sådär jättemycket kanske.” Fast han berättar att hans band 
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faktiskt hade planerat att ha en spelning tillsammans med en tjej som också lämnat in en 
skiva till Demoteket. De skulle spela tillsammans på en pubafton. Men det blev aldrig 
någon spelning, eftersom hon ansåg att de hade spridit för lite reklamblad om henne. 
Enligt Markus hade de dock inte gjort det. ”Vi hade satt upp rätt mycket här, på de 
ställena man kan sätta upp nåt. Men det var inte nog för henne, så hon fegade ur där. 
Men det ordnade sig ändå. Lite tråkigt i alla fall.”  
 
Att spela i ett band innebär också en form av samarbete. De unga har ett ömsesidigt 
engagemang för bandet, vilket ofta innebär att de strävar efter vissa gemensamma mål.  
Det är vanligt att de unga lär sig att spela och skriva låtar tillsammans i bandet. ”Vi 
började väl som nästan alla andra band i källaren, satt och komponerade lite låtar” 
berättar Markus. Alla de unga uttrycker glädje över att spela tillsammans i ett band. 
Flertalet har spelat i mer än ett band under årens lopp. Det är viktigt att man känner att 
det fungerar bra i bandet, det ska vara roligt att spela tillsammans. Just nu spelar Annika 
till och med i flera band samtidigt. För henne är det viktigt att spela tillsammans med 
andra. ”Sen vem jag gör det med och var jag gör det och så, man lär sig alltid något 
nytt.” Annika ser det som ett mål att kunna ses och spela tillsammans. Ibland kan dock 
geografiska avstånd göra att det bandet vars demo hon har lämnat in till Demoteket 
träffas mer sällan än vad de önskar. Men när de äntligen ses är de ”helt utsvultna på att 
spela med varandra”. 
 
Även bibliotekarierna skulle kunna samarbeta i en större utsträckning. Genom nätverket 
får de möjlighet att tillsammans utveckla nya idéer och koncept med gemensamt fokus 
för att få in ungdomskultur på biblioteket. På demotekskonferensen diskuterade till 
exempel några bibliotekarier från olika bibliotek om de skulle kunna samarbeta kring ett 
dansprojekt för unga. Det började med att man från ett biblioteks sida ville ta tillvara på 
det intresse som finns för hiphop bland de unga. Ett annat bibliotek hade tips på en 
dansgrupp som de skulle kunna bjuda in för en workshop eller liknande. Detta skulle till 
exempel kunna resultera i att en ung filmare gör en dansfilm som sedan kan lämnas in 
till Demoteket. Micke Gunnarsson framhöll att biblioteken skulle tjäna på att samverka i 
ett projekt som detta och uppmanade dem att dra nytta av varandra. 
 
Projektledarna vill att biblioteken ska använda sig av varandra och bolla idéer 
sinsemellan. Tanken med demotekskonferensen är att de olika aktörerna ska mötas och 
att det ska bildas en diskussion kring ung kommunikation och ungdomskultur på 
biblioteken. Projektledarna uttrycker syftet med konferensen som att ”vi ska bli riktigt 
bra kompisar”. Det kan på så sätt bildas ett kreativt nätverk, där man gemensamt kan 
lösa problem och utveckla nya idéer. Bibliotekarien i Ronneby ser 
demotekskonferensen som ett naturligt sätt att mötas. I samband med denna konferens 
får man möjlighet att träffa andra kollegor som arbetar med demotek och på så sätt får 
man någon att bolla idéer med. ”Det är positivt och det ger en nya kickar”, säger han. 
 
Bibliotekarien i Karlskrona uttrycker en önskan om ett ökat samarbete biblioteken 
emellan. Enligt honom finns det en del rent praktiska saker man skulle kunna samordna 
kring demoteket. Han anser att det skulle underlätta om det exempelvis fanns något 
slags forum för bibliotekarierna. Bibliotekarien i Växjö menar också att det är synd att 
biblioteken inte samarbetar i någon större utsträckning.  
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Lärande är kreativt 

Den ursprungliga tanken med Demoteket var att ta tillvara ungas kreativitet på 
biblioteken, vilken fortfarande är central. Projektet vänder sig till unga människor som 
är kreativa och vill visa upp sina verk. Enligt bibliotekarien i Ronneby är det här med att 
lämna in material på ett demotek och låta andra ta del av det är ett sätt för de unga att 
visa vad de tycker och tänker och samtidigt stå för det. ”Hade det funnits under min tid 
och erbjudits den möjligheten, så hade jag nappat på den, och jag vet många andra som 
hade gjort det också, för jag tror det betyder en hel del för självkänslan. Tänk att sätta 
samman en liten bok och sedan få gå till biblioteket med den och låta andra ta del av 
det jag har skrivit på biblioteket!” 
 
Samtliga av de unga som har lämnat in bidrag till Demoteket har länge haft ett stort 
intresse för musik. Annika uttrycker det som att det är ”något kemiskt i kroppen”. Hon 
har alltid någon låt i huvudet, och menar att hon helt enkelt är beroende av musiken. 
Martin menar att det alltid har funnits en musikalitet hos honom, men att det en dag 
plötsligt exploderade och allt annat blev ointressant. Han anser att musikskapandet är ett 
behov och uttrycker det som att ”om jag inte haft det, så hade jag varit väldigt rastlös 
och rotlös. [---] jag måste göra det”. Musiken och musikskapandet är en väldigt 
betydelsefull del av de ungas liv. Flertalet talar om musiken som ett behov, även om 
någon ser det mer som ett fritidsintresse. ”Jag har aldrig velat jobba med det på heltid 
[…] jag vill ha det som en hobby” berättar Annika.  
 
Projektledarna hävdar att de unga lägger ner hårt arbete i sitt skapande. ”Mycket tid och 
blod, svett och tårar ligger bakom varje skapelse.” Många av de unga är självlärda, 
antingen genom att de har prövat sig fram eller att de har hämtat olika hjälpverktyg på 
Internet. 
 
Bibliotekarien i Ronneby poängterar att Demoteket är till för alla som skapar. Man 
behöver inte vara professionell för att lämna in material till Demoteket, utan det viktiga 
är att de ungas kreativitet och uttryck tas tillvara och lyfts fram. ”Det är viktigt att säga 
att man ska få ställa ut på Demoteket utan att vara hur bra som helst, man måste inte 
vara proffs alltså. Vi får inte komma i det läget att det måste vara rena proffsgrejen. 
Men mycket av det är faktiskt det.” 
 
För de unga är det viktigt att deras skapande synliggörs för andra. Martins band hade 
under en tid som målsättning att spela någonstans minst en gång i månaden, vilket de 
också lyckades med. Kristian har som målsättning att det ska hända något med hans 
band varje år. Han menar att det är en form av bekräftelse på att bandet fortfarande 
existerar. ”Antingen ska det släppas en demo eller så ska man vara med på en 
samlingsskiva, så att det hela tiden ska komma någon sorts material varje år, vilket är 
ju egentligen då att bandet fortfarande finns, är en bekräftelse på det, kan man säga. 
För är man bara och repar och kanske spelar och så, så finns det inget dokumenterat 
bevis på att bandet fortfarande finns.” 
 
Enligt Reaktor Sydost är det upp till varje bibliotek att utveckla Demoteket utifrån egen 
fantasi och kreativitet. Meningen är att de ska fungera som en igångsättare och 
inspiratör under projektets gång. Projektledarna vill ta vara på och utveckla den energi 
som finns bland nytänkande bibliotekarier. De hävdar att det som kännetecknar 
biblioteken och övriga aktörer som är med i Demoteket är just att de har en vilja att testa 
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nya grepp. De vill rikta sig mot ungdomar och jobba mer aktivt med att få dem att 
utnyttja bibliotekens resurser bättre. Enligt bibliotekarien i Ronneby är Demoteket en 
verksamhet som innebär utmaningar. Det är ingen given succé, men det kan bli det om 
man arbetar för det. Han menar att Demoteket innebär en utmaning, och utmaningar 
behöver man. ”Det är utmaningar som är roliga, för det är då man skärper sig själv. 
Man utvecklar sig själv.” Demoteket kan också ge bibliotekarierna en nytändning till att 
vilja göra andra saker. Biblioteken kan utveckla nya roller genom att till exempel 
anordna poesikvällar, rockkonserter och filmvisningar i samband med Demoteket. 
 

Sammanfattning 

Demotekets placering på bibliotek kan utgöra en utgångspunkt för situerat lärande både 
hos de unga som lämnat in bidrag och hos bibliotekarierna. För de unga kan det 
innebära en viss status att ha sitt eget skapade material på biblioteket. Biblioteket kan 
också bli en mer naturlig del av deras vardag. För bibliotekariernas del innebär det en 
möjlighet att ta del av de ungas kultur och på så sätt få en större inblick i deras vardag. 
 
Demoteket erbjuder flera olika sociala sammanhang som kan bidra till lärande hos 
individen. Demoteket möjliggör möten mellan bibliotekarier och de unga, men även 
mellan de unga själva. Demoteket är ett sätt att låta andra ta del av det som man har 
skapat. Mötena kan vara personliga eller ske genom demoteksbidragen. De olika 
nätverk som Reaktor Sydost uppmuntrar till utgör också sociala sammanhang där 
lärande kan ske. 
 
En av grundtankarna i Demoteket är att lärande är distribuerat. I centrum står tanken att 
vuxna och unga kan lära sig av varandra. Demoteket kan bidra till att bibliotekarierna 
får en ökad kännedom om ungdomskultur. Ett distribuerat lärande kan även ske mellan 
bibliotekarierna respektive mellan de unga som har lämnat in bidrag till Demoteket. De 
olika nätverken utgör gemensamma forum, vilka underlättar ett distribuerat lärande. 
 
Demoteket kan fungera som ett medierande redskap i de ungas läroprocesser. I och med 
att Demoteket används som en kanal för att nå ut kan det ge de unga en form av 
bekräftelse på att deras skapande är värt något och att det leder någonvart. Demoteket 
kan även fungera som ett redskap för bibliotekarierna i deras arbete mot de unga. 
Bibliotekarierna kan utgå ifrån projektet i olika lärosammanhang för att lättare nå ut till 
de unga. 
 
En tanke med Demoteket är att de unga skaparna ska mötas och att det ska utmynna i 
någon form av samarbete. Möjligheten finns att lära av varandra. Att spela tillsammans i 
ett band bidrar också till ett ömsesidigt lärande. Demotekskonferensen kan leda till ett 
lärande i praxisgemenskap genom att bibliotekarierna möts och utväxlar tankar och 
idéer. På så sätt kan det bildas kreativa nätverk, där gemensamma koncept och lösningar 
kan utvecklas.  
 
Demoteket bygger på ungas kreativitet. Flera av de unga beskriver sin kreativitet som 
något som de vill ge uttryck åt. En central tanke i Demoteket är att ta vara på och 
uppmuntra den kreativitet som finns hos unga människor. För att projektet ska kunna 
fungera krävs även kreativitet från bibliotekariernas sida. 
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8 Diskussion 

I följande avsnitt återkopplar vi till uppsatsens syfte och frågeställningar i den ordning 
som de står uppställda. Den första frågeställningen utgör dock ett undantag, eftersom 
den besvarades i det föregående avsnittet. Avslutningsvis diskuterar vi om Demoteket 
kan fungera som en arena för lärande.  
 

Demotekets betydelse för de unga 

I vår undersökning har vi kunnat se att Demoteket kan ha flera olika betydelser för de 
unga som har lämnat in bidrag. 
 
Ungdomar är en grupp som folkbiblioteken verkar ha svårt att nå ut till. Det finns sällan 
något konkret i bibliotekens verksamhet som riktar sig till dem. Nilsson (2005) 
poängterar att biblioteken måste ge plats till de ungas kulturella uttrycksformer för att 
fylla en betydande funktion i deras personliga utveckling (s. 59). Det finns även en 
demokratisk tanke om att biblioteket ska vara till för alla, men för att uppfylla denna 
måste man ha något att erbjuda alla målgrupper. Spejare (1998) framhåller vikten av att 
de unga får känna att biblioteket också är till för dem (s. 22f.). Det är ganska vanligt att 
unga människor inte känner till vad biblioteket har att erbjuda. Även Åberg (2000) 
poängterar att det är viktigt att de unga känner sig välkomna och att biblioteket erbjuder 
medier som tilltalar dem. Hon menar också att det finns ett behov hos många unga att 
ägna sig åt kulturella uttrycksmedel (s. 58ff.). I och med att deras skapade verk ställs ut 
på biblioteken, kan de få en ökad kunskap och förståelse för bibliotekets verksamhet. 
Demoteket är ett sätt att lyfta in ungdomskultur på folkbiblioteken och på så sätt visa att 
det finns ett intresse för de ungas egna kulturskapelser.   
 
Idag är det vanligt att unga människor ställs inför ett stort antal valmöjligheter och att de 
själva blir tvungna att forma sin identitet. Det handlar om att bli någon och om att bli 
sedd. Sernhede (1996) menar att de ungas kulturella uttryck är ett sätt att hantera den 
osäkerhet som kan uppstå. Han hävdar att det finns ett nära samband mellan dagens 
föränderliga samhälle och de ungas kulturella aktiviteter. Det senmoderna samhället har 
medfört att de ungas sökande på det kulturella fältet har fått en allt större betydelse, 
både för dem själva och ur en vetenskaplig synvinkel, eftersom deras kulturella uttryck 
kan sägas spegla vår samtid (s. 131). Genom de ungas kulturuttryck går det alltså att 
utläsa vad som pågår under samhällets yta. I och med att deras kulturuttryck tas in på 
biblioteken innebär det en ökad möjlighet för biblioteken att ta del av ungdomskulturen 
och därmed följa med samhällsutvecklingen. Det kan också leda till att de unga känner 
sig mer delaktiga i bibliotekets verksamhet. Att det är viktigt för de unga att känna sig 
delaktiga i bibliotekets verksamhet och att bibliotekarierna ska se de unga som en resurs 
i arbetet konstaterar även Spejare (1998) i sin uppsats (s. 22f.).   
 
Flera undersökningar visar att de ungas egna kulturella uttrycksformer har en central 
betydelse för deras personliga utveckling och identitetsskapande. Demotek på bibliotek 
är ett sätt att ta fasta på ungas kulturella uttryck och därigenom bidra till deras lärande. 
Demoteket tar sin utgångspunkt i de ungas intresseområden och utifrån ett 
sociokulturellt perspektiv är det särskilt viktigt att utgå från individens kontext. Musik 
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utgör ofta en viktig del av de ungas liv, vilket speglas i Demotekets samlingar då den 
största andelen av kulturskapelserna består av musikinspelningar. Dahlström (2000) 
hävdar i sin magisteruppsats att de unga genom musiken kan forma en livsstil och 
experimentera med den egna identiteten (s. 14). Kristian understryker också att musik 
och musikskapande ofta innebär en livsstil och att det till stor del handlar om att skapa 
en image. 
 
Enligt sociokulturell teori krävs det en aktivitet från individens sida för att lärande ska 
ske. Genom att de unga själva skapar exempelvis en bok eller skiva som sedan 
synliggörs för andra via Demoteket ger det dem en möjlighet att manifestera sin 
kreativitet. Enligt Vygotskij är kreativitet en aktivitet som vill manifestera sig i något 
och skapande aktiviteter är en del av individens utveckling (enl. Strandberg 2006, s. 
99ff.). Flera av de unga som vi har intervjuat uttrycker att musikskapandet utgör en 
betydelsefull del i deras liv och att det är viktigt att sprida sin musik. Någon uttrycker 
också en glädje över att deras egen skiva är placerad bland de ”riktiga” skivorna på 
biblioteket. Demoteket bidrar till att de unga får lära sig att deras skapande är värt något 
i andras ögon, vilket kan stärka deras självkänsla. Om de unga inte får bekräftelse på det 
som de gör finns det annars en risk att de inte ser någon mening med det. Att detta 
också handlar om en slags lärande kan inte nog framhållas.  
 

Att lära genom att skapa 

Enligt Wiklund (2005) hänger lärande och skapande samman. Att skapa innebär att man 
sätter ord på sina känslor och på så sätt fungerar skapandet som en kanal mellan det inre 
och det yttre (s. 72). Man lär sig om sig själv så att säga. Lärandet som sker genom 
skapande aktiviteter kan både vara medvetet och omedvetet. Demoteket uppmuntrar 
ungas skapande och bidrar på så sätt indirekt till deras lärande. De unga som vi har 
intervjuat talar inte direkt om lärande, men vi menar att det ändå går att utläsa ur deras 
svar eftersom de talar om identitetsskapande och om sitt behov av att uttrycka sig. 
Sernhede (1996) hävdar att expressivitet utgör en viktig del av individens inre lärande 
och musikskapandet ger de unga en möjlighet att uttrycka sina inre känslor och impulser 
(s. 179). 
 
Det är inte säkert att de unga förknippar sitt skapande med lärande. Enligt Drotner 
(1996) är det vanligt att unga människor anser att man inte lär sig något genom att 
skapa. Det kan bero på att de oftast förknippar lärande med skolans värld. Det är också 
svårt att mäta de kunskaper man tillägnar sig genom eget skapande (s. 108f.). Att 
skapandet kan ge upphov till att de unga får en ökad självkännedom och insikt är svårt 
att utläsa i praktiken. Vi anser att identitetsskapande och personlig utveckling ingår i 
individens läroprocess och att skapandet utgör en viktig del i denna process. Lärande är 
också något som pågår genom hela livet och det de unga lär sig genom sitt skapande 
kan ge kompetenser för deras framtida liv. Enligt Fornäs, Lindberg och Sernhede (1989) 
kan lärande som sker genom skapande aktiviteter bestå av olika dimensioner. Det kan 
handla om alltifrån praktiska färdigheter till sociala och inre färdigheter som ökad 
självkännedom. Kristian talar exempelvis om en ökad självinsikt när det gäller 
musikens och musikskapandets betydelse. Han har fått en distans till sitt skapande. 
Sernhede (1996) framhåller att de ungas kultur består av en rad viktiga läroprocesser 
och att detta bör uppmärksammas mer av alla som kommer i kontakt med unga (s. 209). 



 47 

Det är heller inte säkert att de unga förknippar lärande med bibliotek. Diskussionen om 
det pedagogiska biblioteket sker antagligen till stor del internt inom biblioteksvärlden. 
Intressant är ändå att ungdomar kopplar samman bibliotek och lärande i en 
enkätundersökning som genomfördes under slutet av 1990-talet. Stig Elofsson (2004), 
docent vid socialhögskolan i Stockholm, konstaterar i Vad vill ungdomar ha på 
bibliotek? att unga värderar sådan verksamhet som kan sägas tillhöra bibliotekens 
traditionella verksamhet allra högst. Flertalet av de tillfrågade ungdomarna menar att det 
viktigaste på biblioteket är att man kan låna böcker, att man kan sitta och läsa, få tips 
om böcker, lära sig nytt och få nya idéer. Denna verksamhet får alltså stöd från fler 
ungdomar än de som tycker att andra medier, till exempel musik, video och data, ska 
finnas tillgängliga på biblioteket. Elofsson (2004) menar dock att ungdomarnas 
ställningstaganden snarare handlar om en värdering av bibliotekens nuvarande 
verksamhet, än om hur ungdomarna egentligen skulle vilja ha det (s. 32f.). Hursomhelst 
är det intressant att unga uttrycker det som att de kan lära sig nytt på biblioteket. Detta 
visar på att det inte är orimligt att tänka sig att lärande kan ske på bibliotek. 
 

Demotekets betydelse för bibliotekarierna 

Demoteket lämnar heller inte bibliotekarierna opåverkade. Inom projektets ramar kan 
lärande ske även hos dem. Många bibliotekarier känner en osäkerhet inför att arbeta 
med ungdomsverksamhet, vilket bland annat bibliotekarien i Ronneby påpekade. 
Spejare (1998) konstaterar att bibliotekarier ofta upplever en svårighet i att bedriva en 
verksamhet som riktar sig mot unga, eftersom de ofta saknar en kunskap och förståelse 
för de ungas kultur (s. 56ff.). Genom att Demoteket riktar sig direkt till unga kan 
bibliotekarierna dock välja att använda det som ett redskap i arbete som riktar sig till 
denna målgrupp. Att inrätta demotek kan leda till att man känner självförtroende vad 
gäller sin förmåga att göra något för unga på biblioteket. I sitt arbete med Demoteket får 
bibliotekarierna på så sätt möjlighet att utveckla nya roller. Projektet medför nya 
arbetsuppgifter och arbetssätt, vilket gör att bibliotekariernas yrkesroll utvecklas och 
förändras. Trots att förändringen kan sägas ligga på en yrkesnivå handlar även detta om 
en slags identitetsskapande och därmed också om en läroprocess. 
 
Genom Demoteket kan bibliotekarierna få en inblick i unga människors vardag och en 
ökad förståelse för deras livssituation och levnadsvillkor. Samtidigt får bibliotekarierna 
möjlighet till att lära sig mer om ungdomskultur. Enligt Drotner (1996) kan just 
estetiska uttryck bli olika generationers mötespunkt. Kulturförmedlare och unga 
människor delar ofta en öppenhet för förändringar och ett intresse för nya kulturella 
uttryck (s. 147). De demoteksansvariga bibliotekarierna fungerar som en slags 
kulturförmedlare. Samtliga uttrycker också ett intresse för ung kultur, vilket stämmer 
med Drotners teori. 
 
I samband med inrättande av demotek får bibliotekarierna möjlighet att vara med i ett 
nätverk tillsammans med andra bibliotekarier. Tillsammans med demotekskonferensen 
skapar nätverket typiska situationer där lärande kan ske. Bibliotekarierna kan dra nytta 
av varandras kunskaper och tillsammans utveckla Demoteket. Bland de bibliotekarier 
som vi har intervjuat är det dock ingen som samarbetar med andra bibliotekarier kring 
Demoteket, förutom att de skickar demoteksbidrag mellan biblioteken då. Vi anser inte 
att det är ett samarbete som kan leda till att lärande sker, eftersom bibliotekarierna 



 48 

varken behöver använda sitt eget eller de övrigas kunnande för att genomföra detta. 
Både bibliotekarien i Karlskrona och bibliotekarien i Växjö uttrycker dock en önskan 
om ett ökat samarbete bibliotekarierna emellan, vilket visar på att de är medvetna om de 
möjligheter som ett samarbete skulle kunna innebära.  
 

Spännvidd mellan ambition och verklighet 

Under uppsatsarbetets gång har vi uppmärksammat att ambitionen med Demoteket och 
hur bibliotekarierna respektive de unga som har lämnat in bidrag uppfattar och talar om 
projektet inte alltid stämmer överens. Vi anser att det finns förutsättningar för lärande 
genom Demoteket. Det är däremot inte självklart att de förutsättningarna förverkligas i 
praktiken. 
 
En grundtanke med Demoteket är att bibliotekarierna ska få en ökad kunskap och 
förståelse för ungdomskultur i och med att de ungas kulturskapelser tas in på 
biblioteken. En förutsättning för att ett situerat lärande ska ske är dock att 
bibliotekarierna aktivt tar del av det material som finns i Demotekets samlingar. Det 
kräver ett visst mått av engagemang och intresse från deras sida; det räcker inte med att 
Demotekets samling bara står placerad ute i biblioteken. Bibliotekarien i Karlskrona 
lyssnar eller bläddrar till exempel sällan igenom de bidrag som lämnas in till 
Demoteket, vilket gör att han går miste om de ungas funderingar. Meningen är ju att 
bibliotekarierna ska ta del av kulturskapelserna för att få en inblick i vad de unga bryr 
sig om. Tanken att de unga genom Demoteket ska få en större inblick i vad biblioteket 
har att erbjuda dem finns också. Men det är inte självklart att de får en ökad kunskap 
och förståelse för bibliotekets verksamhet i och med att deras skapelser är placerade där. 
Det krävs också ett visst intresse och engagemang från de ungas sida. Det kan dock 
öppna upp en naturlig möjlighet för de unga att fördjupa sig i bibliotekets utbud när de 
väl är där.  
 
När det gäller Demoteket kräver den sociala läroaspekten en aktivitet från både 
bibliotekarierna och de unga som har lämnat in bidrag. En tanke med Demoteket är att 
de unga skaparna ska mötas. Men att lämna in bidrag till Demoteket betyder inte att 
man automatiskt tar del av någon annans verk. Flertalet av de unga som vi tillfrågade 
har aldrig lånat något från Demotekets samlingar. Att lämna in bidrag innebär inte heller 
självklart ett fysiskt möte med någon annan ung skapare. Flera av de unga som vi har 
intervjuat uppger att de inte har haft någon kontakt med andra som har lämnat in bidrag. 
Däremot finns möjligheten för biblioteken att arrangera olika typer av spelningar, 
uppläsningar eller dylikt så att de unga kan komma i kontakt med varandra på ett 
naturligt sätt. Bibliotekarierna som vi har intervjuat menar att det finns mycket man 
skulle kunna göra kring Demoteket, men att det ofta saknas extra tid till det. I samband 
med bland annat invigningarna av Demoteket anordnades dock spelningar på 
biblioteken.  
 
En annan läroaspekt i Demoteket är att man kan lära av varandra. Ett distribuerat 
lärande kräver någon slags interaktion mellan de unga och bibliotekarierna. I de flesta 
fall saknas det en upprätthållen kontakt mellan dessa. Någon av bibliotekarierna 
uttrycker dock en önskan om att upprätta en sådan kontakt. Om bibliotekarierna 
upprätthåller en regelbunden kontakt med de unga skulle de kunna dra nytta av deras 
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kunskaper när det gäller att utveckla Demotekets verksamhet. Exempelvis kan de unga 
komma med förslag på hur man kan marknadsföra verksamheten på bästa sätt för att nå 
ut till målgruppen unga. Martin har till exempel flera tankar och idéer om hur 
Demoteket kan utvecklas. Detta skulle också kunna vara ett sätt att göra de unga mer 
delaktiga i verksamheten. Bibliotekarierna och de unga skulle då även få möjlighet att 
lära av varandra, vilket innebär att man tar tillvara och uppvärderar varandras 
kunskaper. 
 
De unga använder framförallt Demoteket som en kanal för att nå ut med det som de har 
skapat. Genom att deras kulturskapelser synliggörs kan det ge dem bekräftelse på att 
deras skapande är värt något i andras ögon. På så sätt kan Demoteket fungera som ett 
redskap i deras läroprocess. Samtliga av de unga som vi har intervjuat uppger att det är 
viktigt att sprida sin musik och flertalet menar att det till och med är det främsta syftet 
med att skapa. Flera av de unga anser att det vore roligt att få veta hur många gånger 
deras demo har varit utlånad. Det är därför viktigt att Demotekets samlingar synliggörs 
på ett tydligt sätt på biblioteken, eftersom det annars finns en risk att materialet 
försvinner bland övriga media. Projektledarna för Demoteket talar om vikten av att 
marknadsföra projektet och menar att biblioteken borde bli bättre på detta. Vi anser 
också att biblioteken borde arbeta mer med att marknadsföra Demotekets utbud. På 
demotekskonferensen uppkom förslag om att man exempelvis skulle kunna lyfta fram 
månadens skiva eller skylta med nyinkommet material. I Karlskrona har man satt 
samman en tio- i-topplista över de mest utlånade bidragen.  Den visade sig vara väldigt 
uppskattad av de unga. Några av de unga, som vi har intervjuat, nämnde denna topplista 
vid ett flertal tillfällen. En sådan topplista kan visa att deras material verkligen lånas ut 
och inte bara står kvar på hyllan i biblioteket. Därigenom kan de unga få bekräftelse på 
att deras skapande är värt något i andras ögon.  
 
Det finns även en möjlighet för bibliotekarierna att använda Demoteket som ett redskap 
i arbetet som riktar sig till de unga. Det har visat sig vara användbart vid bland annat 
visningar av biblioteket. Eftersom Demoteket utgår från de ungas egen kultur kan det 
tilltala och kanske rentav locka andra unga till att lämna in bidrag. För att Demoteket 
ska kunna användas i andra pedagogiska syften, både för egen och andras del, krävs 
dock att bibliotekarierna ser läropotentialen i Demoteket. Det kräver en pedagogisk 
medvetenhet hos dem för att kunna nå ut till de unga på det här sättet. Endast 
bibliotekarien i Ronneby verkar se Demoteket som någonting mer än en samling av 
ungas kulturalster och ett sätt att ta tillvara på ungas kreativitet. Projektet är också ett 
sätt att visa upp för andra vad unga gör och kan på så sätt leda till att deras 
intresseområden uppvärderas.  
 
En annan läroaspekt i Demoteket är att man kan lära sig tillsammans med andra. Att 
ingå i en praxisgemenskap innebär att man gemensamt utvecklar nya idéer och 
lösningar. Demotekskonferensen utgör en möjlig arena för lärande i praxisgemenskap. 
Vi upplevde att denna konferens skulle kunna bidra till ett ömsesidigt lärande hos 
bibliotekarierna. Tanken är att det ska bildas kreativa nätverk genom Demoteket, så att 
alla kan dra nytta av varandras kunskaper. Frågan är dock ifall de tankar och idéer som 
diskuterades under konferensen kommer att förverkligas i praktiken. Enligt vår 
undersökning saknas det i nuläget ett uppdaterat kontaktnät mellan bibliotekarierna.  
 
Det finns också en möjlighet för de unga att lära sig nya saker tillsammans. Flera av de 
unga som vi har intervjuat menar dock att det inte är särskilt vanligt att man samarbetar 
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med andra band. Biblioteken skulle kunna uppmuntra till mer samarbete genom att 
exempelvis anordna arrangemang där de unga får göra något tillsammans. Annika anser 
dock att man alltid lär sig något nytt genom att spela tillsammans i ett band. Drotner 
(1996) hävdar att den estetiska processen innehåller en social nivå som innebär att man 
får perspektiv på sina egna erfarenheter genom de andra. Denna ömsesidiga reflektion 
bidrar just till en gemensam läroprocess hos de unga (s. 62ff.). Fornäs framhåller också 
att de unga som spelar i ett band bland annat lär sig att hantera intressekonflikter och 
finna gemensamma lösningar tillsammans (enl. Sernhede 1996, s. 179). 
 
Kreativitet är något centralt i Demoteket. Projektet bygger uteslutande på de ungas lust 
att skapa. I nuläget föregår dock de ungas skapande utanför biblioteken. Även 
bibliotekarierna måste använda sin kreativitet om de vill utveckla 
demoteksverksamheten. Ett sätt att göra detta skulle exempelvis kunna vara att låta de 
ungas skapande föregå på biblioteket. I Helsingfors finns Bibliotek 10, vilket i första 
hand riktar sig till unga människor. På biblioteket finns bland annat en studio med 
redigerings- och inspelningsutrymmen, där man kan musicera med bibliotekets 
instrument, sjunga och göra inspelningar eller musikvideos. Där finns även möjligheter 
till att behandla både bild, ljud och videor vid de olika kundarbetsstationerna. På 
Bibliotek 10 finns dessutom en scen där man kan få uppträda med det som man själv 
har skapat (Bibliotek 10). Även Nilsson (2005) konstaterar att det borde vara möjligt att 
införa en slags skaparverkstäder på svenska bibliotek (s. 59). Detta skulle innebära 
ytterligare nya roller för biblioteken; de skulle bli platser för att skapa och framföra 
musik. 
 
Att det på vissa håll kan vara svårt att få in bidrag till Demoteket framkom under 
demotekskonferensen, och även om det inte har framkommit under våra intervjuer med 
unga som har lämnat in bidrag verkar det inte vara självklart att unga skapare vill lämna 
in sina verk till Demoteket. Varför vill inte en del unga synas på biblioteket? Det kan 
bero på att Demoteket på sätt och viss är en av vuxna strukturerad verksamhet. Drotner 
(1996) menar att ju mer strukturerad de ungas fritid är desto större blir behovet av att 
själv bestämma över sin tid (s. 57). Ett inslag i demotekskonferensen bestod av ett 
samtal mellan två unga tjejer och resten av konferensdeltagarna, och handlade om hur 
de uppfattar bibliotek och vad de skulle kunna lockas av på biblioteken. Bland annat 
framkom just att de uppfattade biblioteken som stängda och inte öppna, vilket ju är en 
föresats. De hade även önskemål om sådant som redan finns på vissa bibliotek, till 
exempel möjligheten att ta en fika. Kanske är det så att unga inte närmar sig biblioteken 
just för att verksamheten där inte sker på deras villkor. 
 

Demoteket som arena för lärande 

Egeland (2004) hävdar att biblioteken bör tydliggöra sin betydelse för lärande. De måste 
utveckla och förbättra möjligheterna för människors utsikt till att lära, både i yrkeslivet 
och för personlig utveckling (s. 47). Vi menar att det är viktigt att lyfta fram 
folkbibliotekets möjlighet till att utgöra en arena för lärande, i synnerhet med tanke på 
att lärandet som sker där är fritt och informellt. Vi har också visat att Demoteket kan 
utgöra en del av bibliotekets informella läromiljö. 
Som bibliotekarie bör man försöka skapa bättre förutsättningar för att ta tillvara på de 
möjligheter som finns till lärande på folkbibliotek. Att använda Demoteket i 
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pedagogiska syften, exempelvis för att förstärka ungas självkänsla, är ett sätt. Det gäller 
att få upp ögonen för alla de pedagogiska funktioner som ett demotek kan ha, för att 
man ska kunna arbeta med lärande på ett mer strategiskt sätt. För att kunna göra detta 
krävs dock en medvetenhet om olika pedagogiska förhållningssätt. Bibliotekarien Malin 
Berglind (1999) framhåller i artikeln ”Varje dag en pedagogisk utmaning” just att det 
finns ett allt större behov av pedagogiska förhållningssätt för att möta dagens och 
framtidens arbete inom biblioteksvärlden. I varje möte med bibliotekets användare 
krävs pedagogisk kunskap. Hon menar att kunskapssamhället kräver att vi lär oss nya 
saker hela tiden, och en pedagogisk grundinställning underlättar detta livslånga lärande. 
Bibliotekarier bör därför arbeta för att tydliggöra sin roll som pedagoger (s. 13f.). Även 
Kristina Kollerud (2001) hävdar i sin magisteruppsats Lära att lära: Folkbibliotekarien 
som pedagog. En undersökning av den pedagogiska rollens förutsättningar på 
folkbibliotek att det krävs en pedagogisk medvetenhet och kunskap om hur lärande går 
till för att bibliotekarier ska kunna förmedla sin speciella kunskap (s. 4). Kanske handlar 
det om att utveckla nya roller eller ännu hellre om att försöka sätta ord på sitt görande. 
Som bibliotekarie bör man i tankar eller ord försöka formulera varför man gör som man 
gör för att lättare förstå de resultat som följer på ens handlande. Och som idékläckaren 
Micke Gunnarsson uttryckte det: ”Demoteket är mer än en hylla – det kan vara en stege 
till i princip vad som helst!” 
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9 Sammanfattning 

Vårt intresse för lärande på folkbiblioteket väcktes under utbildningens gång. Det 
informella lärande som pågår på folkbibliotek är ett förhållandevis outforskat område. 
Vanligtvis handlar forskning inom bibliotekspedagogik om skolbibliotek och om 
elevers och studenters informationskompetens. Vi anser att folkbibliotekets verksamhet 
kan ge upphov till läroprocesser av olika slag. För att synliggöra vilka möjligheter där 
finns till lärande bör folkbiblioteket som läromiljö lyftas fram. På folkbibliotek har man 
ofta svårt att nå ut till målgruppen unga. Eftersom Demoteket är ett projekt som vänder 
sig till just de unga kan det vara ett sätt att bidra till deras lärande.  
 
Vårt syfte med magisteruppsatsen är att få kunskap och en fördjupad förståelse för 
Demotekets betydelse för lärande. Vi undersöker vilka aspekter av lärande som vi kan 
urskilja i Demoteket. Vi undersöker också vilken betydelse som Demoteket har för de 
unga som har lämnat in bidrag och vilken betydelse det har för bibliotekarierna som 
arbetar med det. Eftersom Demoteket bygger på de ungas eget skapande innefattar även 
vår undersökning frågan om hur deras skapande kan bidra till lärande. Slutligen jämför 
vi Demoteket som idé och hur det används i praktiken.  
 
Demoteket är ett relativt nytt projekt som går ut på att unga människors egna 
kulturskapelser ska finnas till utlån på bibliotek. Unga människor mellan 15-30 år får 
möjlighet att lämna in outgiven musik, film eller text direkt till de anslutna biblioteken. 
I nuläget är 42 bibliotek anslutna till projektet och intresset stiger hela tiden. Bakom 
idén med Demoteket står Reaktor Sydost, som är ett regionalt resurscentrum för film 
och ung kommunikation i Blekinge, Kronobergs och Kalmar län. Ett av projektets 
huvudsakliga syfte är att uppvärdera ungas egna skapelser och uppmuntra dem till att 
fortsätta med sitt skapande.  
 
Som teoretisk bakgrund har vi valt att utgå från ett sociokulturellt perspektiv på lärande. 
Enligt ett sociokulturellt perspektiv sker lärande genom interaktion med andra och 
kunskap är något som konstrueras genom individers samspel i en kontext. För att 
lärande ska ske krävs det aktiva och deltagande individer. Vårt teoretiska perspektiv 
bygger på sex centrala aspekter på sociokulturellt lärande, nämligen att lärande är 
situerat, socialt, distribuerat, medierat, deltagande i en praxisgemenskap, samt kreativt.  
 
Som metod har vi valt att använda oss av dokument- och litteraturstudier, samt 
kvalitativa intervjuer. Vi har genomfört intervjuer med projektledare för Demoteket, 
demoteksansvariga bibliotekarier och unga som har lämnat in bidrag. Vi har även 
deltagit i den senaste demotekskonferensen. 
 
Resultatet och analysen bygger på vårt intervjumaterial, vilket har tolkats utifrån de sex 
sociokulturella aspekter på lärande som vi tidigare har presenterat. Att lärande är 
situerat framkommer genom att Demotekets placering på bibliotek kan innebära en 
utgångspunkt för lärande både hos de unga som har lämnat in bidrag och hos 
bibliotekarierna. Det kan innebära en viss status för de unga att ha sitt eget skapade 
material på biblioteket. För bibliotekarierna innebär det en ökad möjlighet att ta del av 
de ungas kultur och därmed också en möjlighet till att utveckla sitt arbete gentemot de 
unga. Demoteket erbjuder flera olika sociala sammanhang som kan bidra till lärande. 
Genom Demoteket kan det ske möten mellan bibliotekarier och de unga och mellan de 
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unga själva. De olika nätverk som Reaktor Sydost uppmuntrar till utgör också sociala 
sammanhang där lärande kan ske. Demoteket utgör en möjlig arena för distribuerat 
lärande på så sätt att vuxna och unga kan lära sig av varandra. Även mellan 
bibliotekarierna och mellan de unga som har lämnat in bidrag kan det ske ett lärande.  
De olika nätverken kan också bidra till ett distribuerat lärande. Ett medierat lärande kan 
ske genom att Demoteket används som ett redskap både av de unga och av 
bibliotekarierna. De unga som har lämnat in bidrag använder Demoteket som en kanal 
för att nå ut och därigenom kan de lära sig att deras skapande är värt något i andras 
ögon. Bibliotekarierna kan på olika sätt använda Demoteket som en utgångspunkt i sitt 
arbete gentemot unga. Att lärande sker genom deltagande i en praxisgemenskap visar 
sig i form av att de unga som spelar tillsammans i ett band lär sig nya saker av varandra. 
Demotekskonferensen utgör en möjlig gemensam läroarena för bibliotekarierna. Den 
kreativa aspekten av lärande framkommer bland annat i de ungas beskrivningar av 
behovet av att uttrycka sig. De ungas kreativitet tar sig uttryck i deras kulturskapelser. 
Även bibliotekarierna måste använda sin kreativitet för att kunna utveckla Demoteket.  
 
Efter vår undersökning kan vi utläsa att Demoteket kan ha flera olika betydelser för de 
unga som har lämnat in bidrag. Demoteket är ett sätt att ta vara på de ungas egenkraft 
och bejaka deras intresseområden. Det kan bidra till att de unga känner sig mer 
delaktiga i bibliotekets verksamhet och att de får en ökad förståelse för dess verksamhet. 
Demoteket är också ett sätt för de unga att manifestera sin kreativitet. De unga får 
möjlighet att visa upp sina egna kulturskapelser och det kan bidra till att de känner att 
det som de gör är värt något i andras ögon, vilket i sin tur stärker deras självkänsla.   
 
Att man lär sig olika saker genom skapande aktiviteter framkommer också i vår 
undersökning. Att skapa är ett sätt att sätta ord på sina känslor och expressivitet utgör en 
viktig del av individens inre lärande. De ungas skapande har betydelse för deras 
identitetsskapande och personliga utveckling. Lärande som sker genom skapande 
aktiviteter kan ge de unga kompetenser för deras framtida liv.   
 
Utifrån vår undersökning kan vi se att Demoteket även kan ha betydelse för 
bibliotekarierna. Många bibliotekarier känner en viss osäkerhe t inför sitt arbete med 
unga. Demoteket kan bidra till att bibliotekarierna känner att de verkligen gör något för 
målgruppen, vilket kan stärka deras professionella självförtroende. Bibliotekarierna får 
också en ökad möjlighet att ta del av de ungas kultur och på så sätt får de en större 
inblick i deras vardag.  
 
Vi anser att det finns många förutsättningar för lärande genom Demoteket. Det är 
däremot inte säkert att dessa förverkligas i praktiken. Det finns en spännvidd mellan 
ambitionen med projektet och hur det används i verkligheten. För att lärande ska kunna 
ske i samband med Demoteket krävs engagemang och ett aktivt förhållningssätt hos 
både de unga som har lämnat in bidrag och bibliotekarierna.  
 
Vi anser att man som bibliotekarie bör ta tillvara på de möjligheter som där finns till 
lärande på ett folkbibliotek. För att kunna arbeta mer strategiskt med lärande krävs dock 
ett medvetet pedagogiskt förhållningssätt; att man är medveten om varför man gör som 
gör. Demoteket kan utgöra en del av folkbibliotekets informella läromiljö så länge man 
är villig att arbeta för detsamma. 
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11 Bilagor 

Bilaga 1, Inbjudan till ”Demoteket-inlämnare” 

Vill du dela med dig av dina erfarenheter och tankar om Demoteket? 
 
Vi som frågar heter Pernilla Ragnarsson och Malin Svensson och går sista terminen på 
Programmet för biblioteks- och informationsvetenskap vid Växjö universitet. Den här 
terminen skriver vi vår magisteruppsats som handlar om Demotekets betydelse ur olika 
synvinklar. 
 
Vi skulle vilja intervjua några av er som har lämnat in bidrag till Demoteket i Ronneby, 
Växjö eller Karlskrona. Ni får gärna komma fler än en åt gången, t.ex. om ni är ett band 
som har lämnat in bidrag. Vi kommer att ställa frågor som handlar om varför du/ni har 
lämnat in bidrag till Demoteket och hur du/ni tycker att det känns att biblioteket lånar ut 
ditt/ert material. Vi är också nyfikna på om Demoteket har förändrat dina 
biblioteksvanor. 
 
Tidsåtgången för intervjuerna beräknas till 30-45 min. Materialet kommer att behandlas 
konfidentiellt. 
 
Hör av dig till oss om du kan tänka dig att delta, så bestämmer vi en passande tid och 
plats. Du är även välkommen att höra av dig om du har frågor om vad din medverkan 
skulle innebära! Vi nås enklast per e-post på prabi03@student.vxu.se eller 
msvbi03@student.vxu.se.  
 
 
Vänliga hälsningar 
 
Pernilla Ragnarsson & Malin Svensson 
 
E-post: prabi03@student.vxu.se, msvbi03@student.vxu.se 
Telefon: 0709-817075, 0735-645306 
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Bilaga 2, Intervjuguide Reaktor Sydost 

Huvudfrågor 

Berätta om Reaktor Sydost och vilka ni är. 
Vilken roll har Reaktor Sydost i Demoteket? 
Vad är syftet med Demoteket? 
Varför är Demoteket placerat på bibliotek? 
Hur har demoteksprojektet utvecklats? 
Vilka mål och visioner har ni med Demoteket? 
Vilken betydelse tror ni att Demoteket har för de ungdomar som lämnar in bidrag? 
Vilken betydelse tror ni att Demoteket har för personalen på biblioteket? 
Vilka pedagogiska funktioner har Demoteket? 
 

Stödfrågor 

Vilka bibliotek har startat upp demotek? När? 
Vilka workshops och konferenser har anordnats i samband med Demoteket?  
Vad är syftet med dessa? 
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Bilaga 3, Intervjuguide bibliotekarier 

Huvudfrågor 

Berätta om Demoteket och ert arbete med det. 
Vilken betydelse tror du att Demoteket har för de ungdomar som lämnar in bidrag? 
Vilken betydelse tror du att Demoteket har för personalen på biblioteket? 
Vilka mål och visioner har ni med Demoteket? 
 

Stödfrågor 

Varför ville ni starta upp ett demotek? 
Vilken roll har biblioteket i projektet? 
Hur har utvecklingen av Demoteket sett ut här på biblioteket? 
Har det anordnats några evenemang med anknytning till Demoteket på biblioteket? 
Har du kontakt med dem som har lämnat in bidrag? 
Samarbetar ni med andra bibliotek inom projektet? 
Deltog du i den förra demotekskonferensen? 
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Bilaga 4, Intervjuguide inlämnare 

Huvudfrågor 

Berätta om dig själv och ditt skapande. 
Vad betyder ditt skapande för dig? 
Vilken typ av material har du lämnat in till Demoteket? 
Varför har du lämnat in bidrag till Demoteket? 
Vad tycker du om att biblioteket lånar ut ditt material? 
Har du någon kontakt med ansvarig bibliotekarie? 
Har du deltagit i något evenemang med anknytning till Demoteket på biblioteket? 
 

Stödfrågor 

Varför började du göra musik/film/text? 
Hur länge har du hållit på med ditt skapande? 
Har du något mål med ditt skapande? 
Hur fick du reda på Demoteket? 
Vad betyder det att Demoteket finns på bibliotek? 


