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Abstract: The aim of this essay is to explore the concept of kindergarten 

libraries that is becoming a more frequent collaboration method 

between public libraries and preschools in Sweden. Situated 

between the sphere of public libraries and preschools, the 

kindergarten library is a bridge between two relationship professions 

as well as part of both political efforts and investments for providing 

books to kindergartens. This study investigates this relationship, the 

librarians’ roles that take form within this work and what kind of 

literacy that is being promoted to young children. Two qualitative 

group interviews were conducted with librarians who work as 

coordinators for the kindergarten libraries in different 

municipalities. The empirical material was then coded through Maj 

Klasson’s model of librarian roles. 

The results show that while the relationship is one of support, and 

that both professions work with a common interest in what is best 

for the children, librarians initiate and coordinate the kindergarten 

libraries but leave the majority of the literacy content to the 

preschool teachers. In such, the book is highly valued to be the 

center of the kindergarten library but other literary skills are 

overlooked. 
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1. Inledning 

 

År 2006 tillsattes en aktionsgrupp av kulturdepartementet som fick uppdraget att se över 

barn och ungas möjligheter till kulturengagemang och eget skapande. Kartläggningen 

resulterade i rapporten Tänka framåt men göra nu (2006) som visade att det fanns allt för 

stora skillnader i barns möjligheter att ta del av kultur - till följd av geografiska avstånd, 

brist på resurser och samordning, såväl som föräldrars ekonomiska situation. 

Aktionsgruppen föreslog ett särskilt inköpsstöd för litteratur till förskolan som pekats ut 

som en viktig resurs i behov av ett eget bokbestånd. Sedan 2006 har mycket hänt på 

kulturfronten och på ett par håll i landet har samverkansarbetet mellan bibliotek och 

förskola resulterat i uppstartandet av förskolebibliotek. Här möts biblioteket och 

förskolan i det gemensamma uppdraget att stimulera barns nyfikenhet för att upptäcka, 

lära och läsa genom samverkan kring ett bibliotek i förskolans lokaler. 

  

Förskolebibliotek är än så länge en relativt ny och därmed obeforskad företeelse som vi 

vill titta närmare på i denna uppsats. När Johansson och Liljemark år 2017 skickade ut 

enkäter till folkbibliotek i landets samtliga kommuner fick de ett resultat som visade att 

mindre än tio procent av Sveriges kommuner hade förskolebibliotek samtidigt som de 

visade på att det fanns många olika former av läsfrämjande arbete mellan folkbiblioteken 

och förskolan. Folkbiblioteken har länge samverkat med förskolan (Rydsjö, 2003) och 

har enligt bibliotekslagen (2013:801) ett särskilt uppdrag i att främja barns och ungas 

språkutveckling och verka läsfrämjande, med hänvisning till den stora betydelse 

läsförmågan har i samhället (Svensk biblioteksförening, 2015). Verksamheterna möts 

även i demokratiska värdegrunder som grundar sig i FN:s barnkonvention (Lpfö 98, rev. 

2016; Svensk biblioteksförening, 2003) om att alltid verka för barnens bästa. 

  

Förskolebiblioteket är ett sätt att tillgängliggöra litteraturen, biblioteket och 

bibliotekariers expertkunskaper kring barns språk- och litteracitetsutveckling i 

förskolevardagen. Förhoppningen är att tillgången till litteraturen ska väcka barns 

nyfikenhet för att upptäcka, lära och läsa (Arvidsjaurs kommun, 2017; Eskilstuna 

kommuns lässatsning, 2017; Folkbiblioteken i Lund, u.å.-a, u.å.-b; Kristianstads 

kommun, 2017; Pedagog Malmö, 2016, 2017; Stenby förskola, 2018; SSB Barn och 

utveckling, 2016; Stockholms stadsbibliotek, u.å.). Verksamheten beskrivs även som ett 

sätt att främja samverkan mellan folkbiblioteket, förskolan och vårdnadshavare och 

därigenom inspirera, stödja och medvetandegöra vuxna kring betydelsen av barns 

litteracitetsutveckling (ibid.). 

  

På den politiska arenan händer det just nu mycket som kan ha påverkan för 

förskolebibliotekens utbredning i landet. Våren 2018 utlyste den sittande regeringen 50 

miljoner kronor till satsning på litteratur och läsning i förskolan. Detta skedde i samband 

med att Statens kulturråd fick uppdraget att stärka förskolornas läsfrämjande arbete och 

skapa ett ökat intresse för läsning hos både barn och föräldrar (Regeringen, 2018, 

Ku2018/01213/KO). Förskolebiblioteken nämns på inget sätt i uppdraget men passar väl 
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in i det åläggande som lagts på Kulturrådet när det gäller punkter som: ”främja samverkan 

mellan förskolor och folkbibliotek när det gäller det läsfrämjande arbetet” samt ”erbjuda 

ett brett urval av lämpliga titlar som tagits fram av sakkunniga.” (ibid.). De pågående 

förändringarna i förskolans läroplan kring digital kompetens (Skolverket, 2019) spädde 

på vår nyfikenhet kring förskolans och folkbibliotekens samarbete kring olika former av 

litteracitet och hur man arbetar med detta inom förskolebiblioteken. 

 

1.1 Problembeskrivning 

 

Denna studie bygger på identifikationen av det gemensamma arbete som bedrivs hos 

biblioteken och förskolorna i form av förskolebibliotek. Satsningen på förskolebibliotek 

är ett steg i ledet att arbeta språk- och läsfrämjande mot en yngre barngrupp, där 

bibliotekarier och förskolepedagoger har möjlighet att fördjupa sitt arbete med att stödja 

barns litteracitetsutveckling genom samverkan över professionsgränserna. Med 

litteracitet menas i korthet läs- och skrivhandlingar ur ett brett textperspektiv, vilket vi 

återkommer till utförligare i kapitlet Förskolebiblioteket i kontext. När biblioteket flyttar 

in på förskolan får barn större möjligheter att utveckla de tidiga kunskaper som är 

grundläggande för att till exempel kunna lära sig att läsa och skriva. För att bidra med 

kunskap om läs- och språksatsningar är det av intresse att se på vilken slags språk- och 

läsutveckling som barn får stöttning för, samt vilken slags litteracitet som tar plats inom 

detta projekt där två professioner bidrar med olika slags kompetens. 

  

För att kunna analysera förskolebibliotekets effekter behövs det först en förståelse av vad 

ett förskolebibliotek är, vilket denna uppsats ämnar ge klarhet i. När Johansson och 

Liljemark år 2017 skickade ut enkäter till folkbibliotek i landets samtliga kommuner fick 

de ett resultat som visade att 8,8% av Sveriges kommuner hade förskolebibliotek. Detta 

resultat bygger på de 215 kommuner och huvudbibliotek som svarade, men ger trots allt 

en god indikation på att förskolebibliotek inte är en landsomfattande eller allmänt utbredd 

samverkansform utan ett fenomen i dagande. Även det uppdrag som ålagts Statens 

kulturråd att se över läsfrämjande insatser i förskolan gör det relevant att titta närmare på 

en redan existerande samverkansform då förskolebiblioteken inte nämns trots att de skulle 

kunna verka som ett nationellt svar på detta uppdrag. Konceptet med förskolebibliotek 

har möjligheten att knyta samman biblioteket och förskolan i det gemensamma arbetet att 

verka för barns språk- och läsutveckling, men framför allt möjligheten att tillföra 

bibliotekariekompetens till den tillgång av litteratur som den i inledningen nämnda 

budgetsatsningen tillför. 

  

Det går även att se förskolebiblioteksverksamheten som en prolog till folkbibliotekens 

arbete med det livslånga lärandet, vilket av Klasson (1997) beskrivs som ett medel för 

demokratisering. Biblioteksforskaren Maj Klasson (1997) har i sin forskning om 

bibliotekariens olika roller utgått ifrån att bibliotekarien har olika relationer till sina 

användare. De olika relationerna som Klasson beskriver utgår ifrån olika ingångar till det 

folkbildande arbetet som sker på folkbiblioteken. Detta perspektiv använder vi oss även 

av i denna studie för att utveckla det biblioteks- och informationsvetenskapliga 

perspektivet kring bibliotekarieroller och hur dessa kommer till uttryck i en samverkan 

med en annan relationsprofession, förskoleläraren. 
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Faktumet att förskolebibliotek är en ny och tämligen obeforskad biblioteksverksamhet 

ger en kunskapslucka som vi vill utforska. Ur ett biblioteks- och 

informationsvetenskapligt perspektiv behövs grundkunskaper om denna sparsamt 

beforskade bibliotekstyp och vad den innebär för att sedan vidare kunna analysera dess 

effekter och arbetsmetoder. Undersökningen bidrar med en pusselbit till kunskaper om 

olika bibliotekstyper, där förskolebiblioteket är en ny sorts bibliotek som börjat etablera 

sig i samhället. I denna studie ämnar vi utveckla kunskaper om förskolebibliotek med 

fokus på bibliotekariers bild av denna samverkansform mellan folkbibliotek och förskola.  

 

Några förtydliganden är på sin plats här. Vi använder oss av begreppet samverkan för att 

beskriva bibliotekets och förskolans gemensamma arbete med förskolebiblioteket. 

Samverkan skiljer sig enligt Ögland (2013) från samarbete då en samverkan mellan två 

verksamheter syftar till att uppnå något som inte går att åstadkomma ensam av den 

enskilda verksamheten. Samverkan kan även inbegripa formella avtal och är därmed en 

reglerad form av gemensamt arbete (ibid.). Samarbete står för det praktiska arbete som 

utförs tillsammans, vilket kan uppstå spontant och behöver inte vara reglerat (ibid.). Vi 

vill även göra ett förtydligande kring användandet av orden bibliotek och bibliotekarie. 

Då vi i denna uppsats enbart undersöker folkbibliotekens arbete så är det genomgående 

folkbibliotek och folkbibliotekarier som menas, i synnerhet de bibliotekskonsulenter och 

samordnare som arbetar koordinerande med förskolebiblioteken. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Denna studie tar avstamp utifrån insikten att förskolebibliotek är ett relativt nytt fenomen 

som det saknas grundläggande forskning kring och att det däri ligger ett intresse i att öka 

kunskapen kring vad ett förskolebibliotek är. Syftet med studien är att skapa förståelse 

för förskolebibliotek som biblioteksverksamhet. Med insikten om att det kan finnas olika 

sätt att bedriva ett förskolebibliotek samt att bibliotekarier kan se olika på sin roll i detta 

arbete, vill vi undersöka bibliotekariers bild av samverkansformen mellan folkbibliotek 

och förskola. Forskningsfrågorna formuleras följande: 

 

▪ Hur ser relationen ut mellan folkbiblioteket och 

förskolebiblioteksverksamheten? 

▪ Hur ser samordnare för förskolebiblioteken på sin roll utifrån ett 

litteracitetsperspektiv?  

▪ Vilka kompetenser bidrar bibliotekarierna med i förskolebiblioteken?  

Med relation avses den rådande strukturen för förskolebiblioteket som samverkansform. 

Hur folkbiblioteket förhåller sig till förskolebiblioteket. Det kopplar även ihop med vårt 

användande av Maj Klassons modell om bibliotekarieroller, som grundar sig i idén om 

bibliotekarieyrket som en relationsprofession, vilket i sin tur kräver en speciell 

uppsättning kompetenser. Dessa kompetenser vill vi undersöka i vår tredje 
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forskningsfråga. Med kompetens avser vi en innebörd som syftar till att vara bra på något. 

Vi utgår även ifrån begreppets betydelse i Nationalencyklopedin, i vilken ordet 

kompetens likställs med innebörden att ha behörighet. Genom en formell 

bibliotekarieutbildning går det att påstå att man har en behörighet att utöva de till yrket 

ålagda kompetenserna och att dessa kompetenser kan bestå av såväl teoretisk kunskap 

som de man förvärvat genom praktiskt yrkesutövande. Dessa kompetenser skulle till 

exempel kunna bestå av kunskaper som rör informationskompetens, språk- och 

läsutveckling eller kännedom om litteratur och aktuell utgivning. Att vidare ställa fråga 

två, om hur samordnare för förskolebiblioteken ser på sin roll utifrån ett 

litteracitetsperspektiv, låter oss undersöka vilka sorters litteracitet samordnarna ger 

uttryck för att arbeta med eller verka för i arbetet med förskolebiblioteksverksamheten. 

Med en tolkning av begreppet litteracitet ur dess breda perspektiv får vi därmed även 

möjlighet att få syn på om det finns någon sorts litteracitet som samordnarna inte ger 

uttryck för. 
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2. Förskolebiblioteket i kontext  

Förskolebiblioteken är en relativt ny företeelse. Danmark startade sitt första 

förskolebibliotek redan 2003 (Poulsen, 2009) medan Sverige startade arbetet med 

förskolebibliotek på folkbiblioteken i Lund år 2010 (Fogelqvist Ehinger & Lundqvist, 

2018). Anledningen motiverades som att det upplevdes ett minskat antal besök från 

förskolegrupper och från folkbibliotekens håll ville man inte att de enskilda förskolornas 

möjlighet att ta sig till biblioteket skulle göra inverkan på barnens tillgång till litteratur 

och läsupplevelser (ibid.). Detta kapitel kommer presentera tidigare studier som ringats 

in som mest relevanta för uppsatsens fokus. Förskolebiblioteken befinner sig i ett brett 

fält inom biblioteks- och informationsvetenskapen och berör forskning kring både 

folkbibliotekens, skolbibliotekens och förskolans arbete med små barn.  

 

Då vår studie grundar sig i ett identifierat behov av forskning kring de svenska 

förskolebiblioteken, kommer detta kapitel inledas med en översikt på det som tidigare 

skrivits på området. Detta följs av ett avsnitt om litteracitet och läsning som förtydligar 

utgångspunkterna i vår andra forskningsfråga om hur samordnare ser på sin roll utifrån 

ett litteracitetsperspektiv. Därefter går vi in på den forskning som gjorts på barnbibliotek, 

som förskolebibliotek kan knytas till, och hur det läsfrämjande arbetet kopplar till 

demokrati och barns identitetsskapande, vilket kopplar till vår första forskningsfråga om 

folkbibliotekets relation till förskolebiblioteket. Slutligen presenteras forskning om 

bibliotekariers rolltagande i kontext till samverkan med förskolan vilket hjälper oss 

belysa vår tredje forskningsfråga om vilka kompetenser bibliotekarierna bidrar med i 

förskolebiblioteken. 

 

2.1 Tidigare förskolebiblioteksforskning 

 

Kulturrådets rapport Med läsning som mål (Andersson, 2015) är en kunskapsöversikt över 

läsfrämjande metoder där det, bland mycket annat, går att läsa om förskolebiblioteken i 

Lund. Dessa nämns som en satsning för att nå ut till föräldrar med lässtimulerande 

kunskaper så väl som att befästa bibliotekarien som en resurs för förskolepersonal. För 

den som vill läsa mer ingående om hur förskolebiblioteken i Lund arbetar för att väcka 

läslust hos de yngre barnen, hänvisar vi till Mörkbergs uppsats Förskolebiblioteken i Lund 

– en kvalitativ studie av ett läsfrämjande projekt (2016). 

 

De tidigare nämnda Johansson & Liljemark genomförde 2017 en enkätstudie om 

samverkansformer i läsfrämjande syfte emellan bibliotek och förskolor. Studien är en 

kartläggning av olika läsfrämjande metoder som pågår i samverkansform i landet och ger 

en bred bild av de olika sätten det arbetas på för att nå ut med böcker och läsning till de 

yngre barnen. Utöver de olika samverkansmetoderna visar studien även att det oftast är 

folkbiblioteken som har det större ansvaret i samverkan och oftast står för finansieringen. 

Som komplement till vår studie, vilken antar en tydlig ansats i bibliotekets arbete, går det 

att finna uppsatser med förskoleperspektiv (se Bengtsson & Midenius, 2017 och Hajzeri 
& Liziniewicz, 2016) som undersöker förskollärares inställning till barns litterära miljöer 

och läsintresse. 
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Ett samarbete som liknar förskolebiblioteken är förskolor med litteraturprofil, som finns 

i Mölndal och Hjo. Även dessa har ett nära samarbete mellan folkbibliotek och förskola 

med skillnaden att arbetet med litteratur genomsyrar hela förskolans profil. 

Litteraturprofilförskolorna i Mölndal uppstod 2005 som en utveckling av avslutade 

läsfrämjande projekt och har utvärderats i rapporten Litteraturprofil i 

förskoleverksamheten – vad ger det barnen (Svensson, 2013). 

 

2.2 Läsning och litteracitet 

 

Centralt i detta arbete är begreppet litteracitet, varför det kan behövas en förklaring av de 

olika inriktningarna av begreppet som kommer att användas i uppsatsen. Grundbegreppet 

litteracitet är en bred övergripande term för läs- och skrivhandlingar. Ordet är en 

försvenskning av engelskans literacy och vad som lagts i begreppets innebörd har över 

tid förändrats, från att tidigare främst ha avsett läsande och skrivande i dess enklaste 

betydelse till att omfatta talat språk, symboler och texter som är multimodala (vilka 

blandar bilder och tryckt text) eller icke-linjära (som t.ex. digitala texter) (Fast, 2007). 

Björklund (2008) lyfter att kommunikation, som berättande, läsning, sång, bilder och 

symboler, bör betraktas som barns litteracitet i ett brett litteracitetsperspektiv. Enligt Fast 

(2007) är litteracitet ett utövande som är knutet till sociala, kulturella, ekonomiska och 

religiösa sammanhang. Även våra känslor och attityder är en del av litteraciteten och 

påverkar våra handlingar och huruvida vi känner engagemang eller avståndstagande 

(Barton 1994 i Fast, 2007). Säljö (2015) beskriver även hur litteracitet inte bara handlar 

om avkodning, utan att det minst lika mycket handlar om att kunna förstå och förhålla sig 

kritisk till det lästa liksom att koppla ihop den nya informationen med tidigare kunskaper 

och som därmed bidrar till nya insikter.  

 

Det finns många anledningar till att vilja ge barn tillgång till böcker och att lägga grund 

för både läslust och läsförmåga. Läsning har, liksom alla andra kulturuttryck, ett 

inneboende egenvärde (Andersson, 2015). Läsning genererar också många påföljande 

nyttoaspekter. Biblioteket har till uppgift att främja läsning både för nöjets nöjets och 

nyttans skull, där nyttouppdraget inte utesluter eller står i kontrast till nöjet (Sandin, 

2011). För små barn innebär högläsning och språklig interaktion hjälpsamma byggklossar 

i språkutvecklingen liksom att bädda för en framtida bokvana och förhoppningsvis läslust 

(jfr. Björklund. 2008; Chambers, 2011). Att sedan lära sig läsa själv och att fortsätta läsa 

av fri vilja bygger en positiv läsningsspiral, den som läser mycket utvecklar också ständigt 

sin läsförmåga (Mol & Bus, 2011 i Andersson, 2015).  

 

En riktad insats för att stötta barn i deras läsutveckling kan se olika ut beroende på vilken 

del av litteraciteten som det fokuseras på och vilken målgruppen är. Som Rydsjö, Limberg 

och Hultgren (2010) poängterar så finns det olika dimensioner av litteracitet som kan ta 

sig uttryck på många olika sätt, från de små barnen som själva leker och bläddrar i böcker, 

använder sig av sång, bild och skrivande till de barn som anammat nätkulturerna och 

nyttjar, utforskar och bidrar till dem.  

 

För att kunna vara en del av ett demokratiskt samhälle talas det allt mer om att biblioteken 
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behöver arbeta för att motverka digitalt utanförskap för att så många som möjligt ska 

kunna hävda sig i ett digitaliserat samhälle (Dahlquist, 2012). Att tillgängliggöra sig 

digital litteracitet eller medielitteracitet är därmed ett sätt att stärka demokratin. Detta är 

även ståndpunkten i förskolan, där det talas om barns olika tillgång till digitala medier 

som ett app-gapp att överbrygga (Kjällander, 2016; Malmström, 2017). Senare i år 

kommer ett tillägg implementeras i läroplanen som behandlar barns medielitteracitet och 

förståelse för hur digitalisering påverkar individen (Skolverket, 2019). Medielitteracitet, 

som även beskrivs som Medie- och informationskunnighet och då förkortas till MIK, 

innefattar kunskap i att kunna söka upp, värdera och ställa sig kritisk till innehåll i media 

såväl som att kunna skapa eget material och delta i det mediala samtalet -ett viktigt forum 

för att ta del av den samhälleliga utvecklingen och uttrycka sina demokratiska rättigheter 

(Sandin, 2011). Arbete med medielitteracitet i skolan har visat sig vara kritiskt för att inte 

falla för fake news som blivit ett av samhällets största demokratiska hot (Jang & Kim, 

2018). Att det finns ett behov av att lära ut detta redan i förskolan samt att en tidig tillgång 

till digital teknik är avgörande för en digital kunskapsutveckling framgår av Diergarten, 

Möckel, Nieding och Ohlers (2017) studie om medielitteracitet och små barns utveckling. 

Detta följer samma argument som att det behövs böcker för att kunna bli en medveten 

läsare. 

 

2.3 Barns bibliotek i koppling till demokrati och identitet 

 

“Barns bibliotek befinner sig mitt i ett upplevelse- och kunskapssamhälle” skriver Beth 

Juncker (2010, s. 241) men skriver samtidigt att utmaningarna för dagens barnbibliotek 

är ungefär desamma som de man brottades med när barnbiblioteken byggdes upp under 

industrialiseringen. Då, liksom till viss del idag, var målet att myndiggöra individen, med 

början redan i barndomen (ibid.). Det demokratiska samhället behövde, och behöver, 

medborgare som kan läsa, debattera och diskutera och bidra till demokratin. Synen på 

barn, barndom och barns kultur har däremot ändrats sedan dess. I industrisamhället sågs 

barn framför allt som framtidens medborgare och användare, som becomings (Juncker, 

2010). I det upplevelse- och kultursamhälle som Juncker (2010) skriver in oss i idag ser 

vi barn även som nuets medborgare och användare, som beings. (Vi återkommer till 

resonemanget kring synen på barn som beings eller becomings i nästa avsnitt om 

bibliotekariens kompetenser.) Barns kultur ses idag snarare i kontexten av det skapande 

barnet med en egen agens och eget aktörskap (jfr resonemang om barn som aktörer i 

Sandin, 2011). 

 

Folkbiblioteket har som en av sina främsta uppgifter att verka för det demokratiska 

samhällets utveckling genom att främja intresset för läsning och litteratur men också 

genom att tillgängliggöra information, kunskap, tankar och kultur (Svensk 

biblioteksförening, 2015; Svenska Unescorådet, 2006). Genom bibliotekslagen 

(2013:801) tydliggörs synen på det skrivna ordets betydelse som grundläggande för det 

demokratiska samtalet liksom för utbildning, forskning och kulturell verksamhet (Svensk 

biblioteksförening, 2015). Barn och unga är en prioriterad grupp i bibliotekslagen vilken 

uttrycker att folkbiblioteket ska ägna särskild uppmärksamhet åt att främja 

språkutveckling och verka lässtimulerande för barn och ungdomar, detta med hänvisning 

till läsförmågans stora betydelse i samhällslivet (ibid.). I den brittiska 
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forskningsöversikten Research evidence on reading for pleasure (Department for 

Education, 2012) räknas en mängd faktorer upp som vinster av lustläsning. Många av 

dem handlar om demokratiska värden som ökad delaktighet i samhället, förbättrat 

ordförråd och läsförmåga och ökade generella kunskaper, men även en bättre förståelse 

för andra kulturer och större förståelse för människans natur och beslutsfattande (Clark 

& Rumbold, 2006).  

 

Biblioteket har en viktig roll när det gäller att stödja barns utvecklande av de kompetenser 

som behövs i kunskapssamhället och i en modern demokrati (Fremtidens 

biblioteksbetjening af børn, 2008), däribland att kunna argumentera, ta till sig information 

och analysera innehållet (ibid.; Säljö, 2015). I antologin Barnet, platsen, tiden framhåller 

Rydsjö, Limberg och Hultgren (2010) betydelsen av biblioteket som en demokratisk 

institution och hur empowerment (egenmakt, se en utförligare beskrivning av begreppet 

i Rydsjö et al., 2010) har en politisk dimension som hör samman med bibliotekets 

demokratiska uppgift. Ett tillgängligt barnbibliotek gör att barns egenmakt kan tas i bruk 

och arbetar för att möta och stödja barnen i deras varande-, lärande- och 

skapandeprocesser (ibid., jfr Fremtidens biblioteksbetjening af børn, 2008). Tankarna om 

barnet som är, lär och gör speglas i den danska biblioteksstyrelsens rapport Fremtidens 

biblioteksbetjening af børn (2008) i vilken det samtida barnbibliotekets funktioner och 

uppgifter diskuteras. Barnbiblioteket ses som en plats där barn kan vara, med plats för 

fantasi och fysisk aktivitet, en plats att lära, och däribland själv kunna tolka, bedöma, 

kommunicera och skapa genom olika slags medier, vilket här benämns som multimodala 

kompetenser (jfr. med tidigare nämnda medielitteracitet, vilket begreppet har stora 

likheter och kan jämföras med), och en plats att göra, en verkstad där barn kan utvecklas 

i sociala sammanhang, tillsammans med varandra och stöttande vuxna. I rapporten 

argumenteras för att människor i dagens kunskapssamhälle måste besitta multimodala 

kompetenser vilket ger möjligheten att vara aktörer och producenter av innehåll, viktiga 

möjligheter för att vara delaktiga i ett demokratiskt samhälle i en digital och global värld 

(ibid.). Att även små barn snarare producerar än konsumerar digital media visar 

Kjällanders (2016) forskning om förskolebarn och lärplattor, liksom att lärplattan som 

verktyg öppnar upp för ett jämlikt lärande och samarbete, både mellan barn och mellan 

barn och vuxna. Sandin (2011) knyter an till barn som aktörer och producenter med 

hänvisning till en mängd forskare när hon skriver att “[i] ett erkännande av barnens 

kompetenser och förmåga att själva tolka och reflektera finns det möjligheter för att 

digitala och sociala medier kan stärka och positivt influera barns utveckling och deras 

kultur-, demokrati- och identitetsskapande.” (s. 161).  

 

Biblioteket ska verka för att främja allmänhetens intresse för läsning och litteratur, 

oberoende av medieformat, med extra prioritering av gruppen barn och ungdomar. 

Chambers beskriver i sin bok Böcker inom och omkring oss (2011) vikten av att få 

botanisera bland böcker, att bli bokvan. Han beskriver hur den som kommer från 

“bokfattiga” förhållanden kan känna att böckerna och biblioteket är främmande eller 
förbjudna. Genom att tillgängliggöra biblioteket och böckerna på platser som till exempel 

förskolan, där många barn i Sverige tillbringar sin vardag, finns det möjlighet för fler barn 

att känna sig hemma bland böcker och texter och att äga biblioteket som en möjlig plats 

att vara, lära och göra på, en plats som känns trygg. Även om det inte är nog att låta barnen 

botanisera bland böcker om vi vill göra dem till litterära läsare skriver Chambers att vi 

ofta underskattar denna aktivitet då det är en av de viktigaste vägarna in i läsandet. 
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Även om studier visar att barn från enklare sociala förhållanden läser mindre för nöjes 

skull än barn från mer privilegierade klasser (se Griswold, 2008; Litteraturutredningen, 

2012 i Andersson, 2015) finns det andra studier (se Sullivan & Brown, 2013; Reading for 

Change, 2002; Clark & Akerman, 2006 i Andersson, 2015) som visar att lustläsningen 

har potential att skapa social mobilitet och vara en social hävstång. Till exempel har 

lustläsning visat sig ha större betydelse för studieresultat än föräldrars utbildningsnivå. 

Både för den personliga utvecklingen och för en samhällelig demokratisk utveckling kan 

det alltså finnas fördelar med en läsande befolkning. 

 

2.4 Barnbibliotekariens kompetenser och samarbetet med förskola 

 

Förekomsten av förskolebibliotek kan kopplas till det ökade antalet samverkansformer 

och bibliotekstyper som dykt upp under de senaste åren samtidigt som det följer i en 

tradition av samverkan mellan bibliotek, skola och förskola. I Folkets bibliotek? (2012) 

argumenterar Joacim Hansson för att det är i folkbibliotekens samarbeten kring 

läsfrämjande som vi hittar kärnkompetenserna i bibliotekarieyrket. Det är här som 

bibliotekarien kan arbeta med att skapa förutsättning för läsande, inte bara för individen 

utan med hela samhället som perspektiv. I Rydsjös (2003) undersökning om samarbete 

mellan bibliotek och förskola framgår det att barnbibliotekariens huvudsakliga 

kompetenser oftast lyfts i form av kunskapen kring litteratur och kompetensen att kunna 

stimulera till läslust. I relation till detta framhäver förskolelärare att bibliotekariens 

kunskaper är de om böcker och efterfrågar oftast boktips och förslag på hur man kan 

arbeta med litteraturen. Denna värdering av barnbibliotekariens kompetenser kan ses som 

naturlig då böcker har en given plats på förskolan och pedagogerna många gånger har en 

förståelse för litteraturens betydelse men saknar kunskaper kopplade till litterär 

omvärldsbevakning (Rydsjö & Elf, 2007). Barnbibliotekarier känner till utgivningen och 

läser mycket för att kunna förmedla och uppmuntra till läsning för såväl barn som 

föräldrar och pedagoger. 

 

Rydsjö och Elf (2007) drar slutsatser om att barnbibliotekarien har stora kunskaper i 

barnlitteratur men brister i sina kunskaper kring nya medier. ”[B]arnbibliotekarier 

behöver utveckla sina kompetenser kring nya medier för att göra bibliotek angelägna och 

vara i takt med barnen” (s. 175), skriver de och diskuterar vidare kring att dessa 

kompetenser behöver grunda sig i såväl kunskaper om marknadens utbud såväl som barns 

medieanvändning. Kompetenser som inte hängt med i takt med ett förändrat 

medielandskap då de inte är unika bibliotekarieyrket, till skillnad för det läsfrämjande 

uppdraget.  

 

Ett flertal studier (exempelvis Hvenegaard Rasmussen & Jochumsen, 2010; Juncker, 

2010) belyser hur barnbiblioteket har en historia att vara relaterad till skolan, och därmed 

också lärande. Detta bekräftas i Hedemarks (2013) studie om synen på barn i 

biblioteksplaner. Hedemark visar på hur synen på barn inom biblioteksväsendet har 

förändrats från human becomings - där barn ses som människor i vardande och är i 

utveckling till att bli vuxna, till human beings - där barns ses som kompetenta i sitt här 

och nu, men att denna förändring blir suddig i biblioteksplanerna då dessa går ihop med 
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läroplanerna. Bibliotekens mål med läsning underkastas ofta skolans, där läsning för 

lärande går före läslust vilket gör att bilden av barn snarare blir den som elev. Hedemark 

gör antagandet att bibliotekens aktiviteter blir påverkade av lärmiljöernas syn på barn som 

objekt för lärande. Detta bestrids av Sandin (2011) som granskat läsfrämjande projekt för 

barn utan att se ett tydligt lärperspektiv men däremot har funnit ett överrepresenterat 

underlag för läsfrämjande arbete som kopplar till den tryckta boken. Även de projekt som 

använder sig av digitala medier kopplar ihop detta till läsning av tryckt text. Detta är 

problematiskt då barn som är svaga i läsning ofta använder sig av andra medieformat än 

boken vilket kan göra det behövligt att fundera i andra banor än boken vid läs- och 

språkfrämjande arbete (jfr. Sandin, 2011). Problemet bottnar sig även i att 

barnbibliotekets verksamheter inte verkar spegla barns medieanvändning (ibid.; jfr även 

Svenskarna & internet, Internetstiftelsen, 2018), liksom att man missar chansen att vara 

ett forum där barn kan möta och skapa olika typer av berättelser (som bild, ljud, teater, 

text, symboler osv) (Sandin, 2011). Att biblioteket bör uppmärksamma andra medier och 

uttrycksmedel har även problematiserats av Juncker (1997; 2000 i Rydsjö & Elf, 2007) 

som ifrågasatt bibliotekens, enligt hennes mening, ensidiga fokusering på tryckt litteratur.  

 

Samverkan mellan bibliotek och förskola har många positiva sidor då de båda 

professionerna har mycket att lära av varandra. Personalen på förskolan har god 

kännedom om barngrupperna medan bibliotekarierna har kännedom om litteraturen 

(Rydsjö & Elf, 2007). Ofta har verksamheterna styrdokument som kan vara av stödjande 

art för ett gemensamt arbete. Detta kan vara ett givande tillfälle att utveckla läsfrämjande 

metoder tillsammans. Trots detta visar studier på att det så gott som alltid är biblioteket 

som tar initiativ till samarbetet och ansvarar för att driva de gemensamma projekten (se 

exempelvis Turnborn, 1998 i Rydsjö & Elf, 2007; Johansson & Liljemark, 2017). En 

möjlig förklaring till detta är att det är bibliotekarien som har det breda kontaktnätet i 

lokalsamhället och därför redan har en given roll som samordnare. En annan förklaring 

lyfter problematiken kring att förskolepedagoger ofta inte vet vad de kan förvänta sig av 

biblioteket i samarbetet (Rydsjö & Elf, 2007). Den senare problematiken har föranlett 

uttalanden om att biblioteken behöver lära sig att både synas och höras mer (Jakobsson 

& Tunerstedt 1996, i Rydsjö & Elf, 2007). I relation till detta är bibliotekarie en 

profession som ofta kräver en god kommunikativ förmåga då yrkesverksamma 

bibliotekarier ofta behöver legitimera sig i förhållande till både användare och politiker 

(Kåring Wagman, 2008). Johanssons (2010) forskning ger uttryck för barnbibliotekariers 

egen syn på sin yrkesroll och relation till barn. Barnbibliotekarierna i Johanssons (2010) 

studie såg sig själv som “en annan sorts vuxen”, en som barnen inte behöver bevisa eller 

prestera något för, och antog en lyhörd och icke-dömande roll. För att knyta an till 

Hedemarks (2013) och Junckers (2010) forskning kan detta tolkas som uttryck för att 

barnbibliotekarien ofta ser barn som human beings, som nuets medborgare och 

användare, med egen agens och aktörskap. 
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2.5 Sammanfattning förskolebibliotekets kontext 

 

Sammantaget pekar forskningen på att biblioteket har och kan anta en viktig roll i att 

stödja barn i att utveckla de kompetenser och kunskaper som behövs i kunskapssamhället 

och i en modern demokrati. Bibliotekariens kärnkompetenser ses ofta i ljuset av 

kunskaper kring litteratur och samarbete kring läsfrämjande projekt. Kompetenser som 

god kommunikativ förmåga och ett lyhört, icke-dömande rolltagande skiner igenom och 

låter oss få en bild av bibliotekarierollen. Forskningen visar en bild av barnbiblioteket 

som en aktör vilken har att arbeta för att barns egenmakt kan tas i bruk och vara 

tillgängligt för de varande, lärande och skapande barnen i deras processer.  
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3. Uppsatsens ramverk - Klassons modell om bibliotekarieroller 

 

I den föreliggande studien har empirin analyserats med hjälp av Maj Klassons (1997) 

modell kring bibliotekarieprofessionens olika roller. Det avstamp som Klasson tar i sin 

modell, vilket utgår ifrån folkbildning, demokratiska aspekter och de värderingar som 

kommer till uttryck i bibliotekarieprofessionens rolltagande, avgjorde vårt val av 

Klassons modell som uppsatsens ramverk. Modellen låter oss utforska våra frågor om 

samordnarnas relation till förskolebiblioteket, vilken roll de ger uttryck för och vilka 

kompetenser de använder sig av genom att belysa de roller och perspektiv som 

bibliotekarierna ger uttryck för i det empiriska materialet. Klassons modell utgår ifrån 

folkbibliotekariens folkbildande uppdrag och hör ihop med idén om bibliotekarieyrket 

som en relationsprofession då kontakten med användare och låntagare är en stor del av 

yrket (Kåring Wagman, 2008). I en relationsprofession är relationen till andra människor 

en central del av arbetet vilket ställer särskilda krav på den yrkesmässiga kompetensen, 

både i form av ämnesspecifika kunskaper såväl som att kunna argumentera och legitimera 

sin existens mot såväl användare som politiker (Schreiber, 2006). Modellens byggstenar, 

folkbildning och relationer, är vad som utmärker den som ett speciellt lämpligt 

analysredskap i denna slags studie där fokuset ligger på en samverkansmodell mellan två 

olika relationsprofessioner, bibliotekarien och förskoleläraren. 

 

Folkbildningsperspektivet i modellen kopplar även väl ihop med tanken om 

förskolebibliotek som en demokratisk satsning för att utjämna skillnader i barns tillgång 

till litteratur, vilket är varför vi funnit modellen bäst lämpad för vår studie. Just begreppet 

folkbildning tas upp av Klasson (1997) som ett problematiskt begrepp då ordet “folk” kan 

ha olika innebörd för olika människor. Å ena sidan kan “folket” tolkas som den obildade 

massan i motsats till den bildade klassen, å andra sidan kan man ta en mer demokratisk 

tolkning av ordet och lägga in en innebörd som speglar folket som “oss alla” i 

medborgerlig bemärkelse. I anslutning till detta pekar Klasson på att begreppet “livslångt 

lärande” oftast associeras med något positivt som biblioteken arbetar med. Karaktäristiskt 

för ett livslångt lärande är att se lärandet som en livslång process som pågår genom hela 

livet, från början till slut (ibid.). När samhället satsar på utbildning på alla nivåer, via 

bibliotekens arbete, går det, enligt Klasson, att se på det livslånga lärandet som ett medel 

till demokratisering och förändring. Vi ser hur denna modell och förskolebiblioteken har 

en delad värdegrund som bygger på samma demokratiska former av det livslånga 

lärandet. På så vis tillåter valet av modell oss att få en djupare förståelse för de roller som 

utvecklas inom förskolebiblioteken som samverkansform samtidigt som den ger oss en 

bred bild av förskolebiblioteken utifrån perspektivet om livslångt lärande. Det är även en 

modell som passar in på studiens metodval, och som tillåter oss att undersöka 

bibliotekarieroller genom intervjuer med de som är projektledare för förskolebiblioteken. 

 

Klassons modell har framför allt gjort det möjligt för oss att sortera i och koda empirin 

och har därför även används som analysredskap för att ta fram vilka delar av intervjuerna 

som visar på hur bibliotekarierollerna får uttryck i relation till förskolebiblioteket. De tre 

rollerna som Klasson presenterar i modellen; dialogrollen, förmyndarrollen och köp- och 

säljrollen, har alla tydliga drag som både har tillåtit oss att dela upp intervjumaterialet vid 

i kodningsarbetet samtidigt som de tre olika rollerna, var och en svarar på våra 
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forskningsfrågor. Dessa tre rollerna är ett resultat av det perspektiv på bibliotekariens 

bildningsarbete som anläggs:  

 

Vid anläggandet av ett underifrånperspektiv på bildning utgår man ifrån att bibliotekarien 

är med och stöttar enskilda människor eller grupper att forma egna vägar till kunskap 

(Klasson, 1997). Om bibliotekarien och användaren befinner sig i en jämlik relation kan 

den antagna rollen hos bibliotekarien ses i form av en dialogroll. Här överför inte 

bibliotekarien sina egna värderingar till användaren utan mötet mellan bibliotekarien och 

användarna utgörs av ett samtal där båda parter är aktiva. Detta är en samarbetsmodell 

som låter oss titta på hur samarbetet är uppbyggt, vilka dialoger som förs inom 

verksamheten och vilka styrdokument som båda parter förhåller sig till.  

 

I förmyndarrollen kan bibliotekariens värderingar upptäckas då den är sprungen ur en 

historisk kontext att förmedla vad god bildning är. Här värnar bibliotekarien om 

användaren genom att förmedla sina värderingar kring litteratur och kultur. I en mer 

modern vardag kan detta även kopplas ihop med bibliotekariens medieval vid förmedling 

av läs- och språkinsatser. Tanken kring en förmyndarroll kan verka aningen förlegad i ett 

nutida perspektiv där man ser ogillande på en uppdelning mellan “god” och “dålig” 

litteratur (Kåreland, 2013). Men förmyndarrollen är den roll som uppstår om man 

anlägger ett uppifrånperspektiv på folkbildning där resultatet då blir ett behov att överföra 

rätt kunskap. Vår användning av förmyndarrollen har låtit oss urskilja de värderingar som 

bibliotekarien besitter. Detta har vi främst haft nytta av när vi fokuserat på studiens 

litteracitetsintressen där denna roll avslöjar vilka medier som bibliotekarien väljer att 

förmedla vidare och vilka som inte lyfts fram i lika hög grad. Det är även en modell som 

visar på hur bibliotekarierna tänker på kvalitet i förhållande till urval och vilka 

komponenter som bör återfinnas i beståndet kring språk och representation i innehållet. 

  

I en marknadsmodell arbetar bibliotekarien för att anpassa sitt utbud efter behov som 

uppstår utefter yttre förhållanden. Dessa ändrade behov kan enligt Klasson uppstå kring 

en mängd varierade förändringar i samhället som exempelvis kan bestå av ny 

informationsteknik eller ändrade krav på arbetsmarknaden. När biblioteksutbudet ses som 

en vara på marknaden antar därför bibliotekarierna en köp- och säljroll då de erbjuder 

sina tjänster efter att ha lokaliserat ett specifikt kunskapsbehov. Här kan man istället tala 

om en perspektivförskjutning på folkbildning som påverkats av krafter som skett utifrån 

snarare än förändringar som skett hos enstaka individer eller inom biblioteken. Det går 

även att se en marknadsroll som ett resultat av att folkbiblioteken är en del av den 

offentliga sektorn som förändras i takt med politiska och samhälleliga krav (Kåring 

Wagman, 2008). Genom att applicera marknadsmodellen på empirin har vi tillåtits 

ekonomisera samarbetet som sker på förskolebiblioteken. I praktiken innebär det att de 

”varor” och ”tjänster” som biblioteket för in i samarbetet i själva verket är de kompetenser 

som bibliotekarierna besitter. På så vis blir det tydligare att urskilja de kompetenser som 

läggs in i samarbetet. 
  

De tre olika rollerna skiljer sig åt via det bildningsperspektiv som anläggs men sker ofta 

parallellt och kan vara svåra att skilja mellan (Klasson, 1997). En avgörande skillnad 

kring vilken roll som gestaltas ligger i varifrån efterfrågan kommer. Här är biblioteken, 

och folkbiblioteken specifikt, påverkade som en institution i nära koppling till 

välfärdssektorn. Vid förändringar i den offentliga sektorn måste biblioteken ständigt 



14 

förändras vilket medför en omdefiniering av professionen (Kåring Wagman, 2008). 

Antingen kan då biblioteken hålla fast vid yrkesgruppens kunskapsbas eller låta 

användarna definiera verksamheten. Anpassar man sig efter användarnas uttryckta behov 

så befinner man sig i en marknadsmodell då man anpassar utbudet till det som efterfrågas 

(Schreiber, 2006). En dialogmodell uppstår när biblioteket istället går i dialog med 

samhället; användare, politiker och medier, och håller en öppenhet för utomstående behov 

samtidigt som man inte gör avkall på den egna utbildningen och yrkeserfarenheten. I vår 

applicering av modellen har vi gjort en förenkling av dessa roller då det inte alltid är 

uppenbart varifrån besluten har kommit. Förskolebiblioteken kan antingen ses som en 

produkt av en dialogmodell eller en marknadsmodell beroende på hur projektet initieras. 

Och bakomliggande anledningar kommer alltid att kunna förankras i en förmyndarroll då 

värderingar kring barn och läsning är något som, förhoppningsvis, kommer att förbli 

oförändrat. 
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4. Material och Metod  

I syfte att utveckla kunskaper om förskolebiblioteket som biblioteksverksamhet samt 

vilken bibliotekarieroll som får uttryck i denna samverkan och vilken kompetens 

bibliotekarierna bidrar med genomfördes semistrukturerade gruppintervjuer med 

bibliotekspersonal på två mellanstora orter i södra respektive mellersta Sverige. De som 

intervjuades arbetar som samordnare och projektledare för verksamheten men titulerar 

arbetet olika på de båda orterna, där bibliotekarierna i den ena kommunen presenterar sig 

som bibliotekskonsulenter och i den andra som samordnare. Intervjuerna har 

kompletterats med verksamhetsdokument i form av avtal för att kunna nå en djupare 

förståelse av vad förskolebibliotek är för slags verksamhet. Denna kombination av 

empiriskt material insamlat med olika metoder, triangulering, gör att svagheterna kring 

användandet av en enskild metod kan minska (Wildemuth, 2017). Genom att använda 

flera källor och se om dessa överensstämmer går det att göra mer valida slutsatser (ibid.). 

 

4.1 Intervju 

 

Två kvalitativa semistrukturerade gruppintervjuer med tre respektive två informanter 

genomfördes för insamling av det empiriska materialet. Personerna som deltog i 

gruppintervjuerna arbetar för biblioteket och är på något sätt ansvariga för 

förskolebiblioteksverksamheten i kommunen de är verksamma i och hade ett intresse av 

att diskutera förskolebiblioteksarbetet inom ramen för den egna verksamheten. Vi ville 

veta hur representanterna för biblioteket resonerar kring verksamheten, vilka 

uppfattningar de har och vad de tycker är viktigt i sammanhanget, något som kvalitativa 

gruppintervjuer kunde hjälpa oss att få syn på (Bryman, 2011). Gruppintervjuerna gav 

även fördelen att informanterna kunde utveckla sina resonemang i samklang med 

varandra. Valet av en kvalitativ intervjumetod ger utrymme för reflektion samtidigt som 

gruppintervjun tillåter informanterna att söka stöd hos varandra (Johansson & Karlsson, 

2013). På så vis kommer vi till kärnan av hur de tillsammans tänker kring sitt arbete och 

kan få mer utvecklade diskussioner i ämnet. Vi beaktade några nackdelar som kan tänkas 

uppstå vid gruppintervjuer. Om konstellationen av informanter är sammansatt på ett 

sådant sätt att de inte vågar säga sina egentliga åsikter, till exempel på grund av inbördes 

relationer eller av rädsla för att de egna åsikterna ska påverka den egna situationen på 

arbetsplatsen negativt, skulle gruppintervjuerna inte låta oss undersöka vilka tankar och 

åsikter som fanns i ämnet inom grupperna. Diskussionerna skulle också kunna utvecklas 

åt ett håll som vi inte tänkt oss, eller kanske skulle det inte bli några diskussioner alls 

kring de teman vi försökt lyfta som viktiga (Bryman, 2011). I vårt fall ansåg vi att 

fördelarna att kunna utveckla gemensamma resonemang, att ha möjligheten att söka stöd 

hos varandra och därmed kanske komma ett steg längre i de egna tankebanorna och 

därmed i de gemensamma resonemangen övervägde de eventuella nackdelarna som kan 

uppstå vid gruppintervjuer 

 

 
En intervjuguide upprättades med öppna frågor formulerade efter de teman uppsatsens 

forskningsfrågor berör. Vi identifierade några få större områden inom vårt intresseområde 

och formulerade övergripande frågor lämpade för diskussion utifrån dessa (jfr. Bryman, 
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2011; Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Inledande ställde vi exempelvis frågor om 

vad ett förskolebibliotek är och hur man arbetar inom denna slags verksamhet. För att inte 

riskera att förlora den röda tråden vid intervjuerna formulerade vi även några mer 

specifika frågor under varje övergripande fråga, vilka kunde ställas vid behov (ibid.). 

Exempelvis ställde vi specifika frågor om vilka möjligheter och utmaningar 

informanterna såg i att arbeta digitalt inom förskolebiblioteken. Semistrukturerade 

kvalitativa intervjuer har fördelen att öppna upp för variation och därmed kunna fånga in 

fler dimensioner och perspektiv än i strukturerade intervjuer med standardiserade frågor. 

Genom att vi hade möjlighet att ställa följdfrågor när detta var relevant eller upprepa 

frågor med viss variation kunde vi ge informanterna utrymme att tänka efter en gång till 

för att kunna svara så uttömmande som möjligt, vilket gav oss möjlighet att fånga in fler 

nyanser (jfr. Bryman, 2011; Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Vår ambition var under 

ett tidigt skede att i uppsatsen undersöka bibliotekets arbete med digital litteracitet och 

digital delaktighet inom förskolebiblioteksverksamheten. Under vägen dök det upp 

väldigt intressanta nya lager och syftet breddades eftersom intervjuerna gav svar på 

mycket mer än så och vi såg en lucka i befintlig forskning som föranledde behovet att 

snarare utveckla kunskaper om förskolebiblioteket som biblioteksverksamhet. 

Intervjuguidens frågor speglar denna första ansats.  

 

Inför intervjuerna kontaktades informanterna via mail där vi i korthet beskrev vårt 

intresseområde och uppsatsens tema. Vi undvek att vara alltför detaljerade för att svaren 

vid intervjuerna skulle kunna spegla verksamheternas förhållanden utan att vara alltför 

förberedda. På så sätt hoppades vi på att få en bred bild av 

förskolebiblioteksverksamheten och hur bibliotekarierna ser på och arbetar med detta. En 

av intervjuerna genomfördes på bibliotekariernas arbetsplats och den andra genomfördes 

via videosamtal. Båda uppsatsförfattarna deltog vid intervjuerna, en i rollen som 

moderator och en som notarie. Intervjuerna spelades med tillåtelse in och kompletterades 

med anteckningar under själva intervjutillfällena. 

 

4.2 Avtal 

 

Intervjuerna har kompletterats med verksamhetsdokument i form av avtal för att kunna 

nå en djupare förståelse av vad förskolebibliotek är för slags verksamhet. Enligt 

Wildemuth (2017) är den första anledningen att vända sig till officiella dokument, helt 

enkelt för att de finns. Det faktum att det har upprättats avtal säger någonting om 

förskolebiblioteksverksamheten och dess behov av att upprätta ett verksamhetssyfte. 

Avtalsupprättningen ger tyngd till verksamheten som visar på att en första nivå av 

samverkan har fastställts (Hansson, 2012). Dessa har i vårt fall även kunnat fylla 

informationsluckor och nyanserat vår förståelse för förskolebibliotek som verksamhet. 

Enligt Wildemuth (2017) kan icke-reaktiva källor, som dokument, stärka en 

undersökning. För att kunna tolka dokumenten behövs en förståelse för den sociala 

kontext de skapats i (Wildemuth, 2017), vilket intervjuerna med samordnare och 

konsulenter bidragit med. Eftersom även dokument är socialt konstruerade realiteter är 

det möjligt att dessa representerar en sida, eller en tolkning av kontexten de skapats inom, 

vilket vi som uttolkare har att förhålla oss till (Wildemuth, 2017). I vårt fall har avtalen 

varit av intresse då de bidragit till en fördjupad förståelse för hur biblioteket och förskolan 
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enligt avtalet avser att dela upp de olika ansvarsområdena och uppgifterna inom 

förskolebiblioteksverksamheten mellan varandra och därmed även tydliggjort vilka 

kompetenser de olika yrkesgrupperna kan tänkas förväntas bidra med. 

 

De upprättade avtalen som folkbiblioteket och förskolan har att förhålla sig till beskriver 

bland annat syftet med verksamheten samt vem som har ansvar för de olika delarna. 

Omfånget på avtalet utgör en stor skillnad mellan de två kommunerna, där den sedan 

länge etablerade förskolebiblioteksverksamheten har ett mer detaljerat avtal som är 

utarbetat av både bibliotek och förskola och som tydligt kopplar förskolebiblioteket till 

förskolans läroplan (Lpfö 98 rev. 2016) med dess mål för både normer och värden och 

för utveckling och lärande. Förskolebiblioteket beskrivs som ett stöd i botten för all 

förskolans verksamhet, oavsett om de är ute för att upptäcka naturen, arbetar med familj 

och normer eller vad det betyder att vara kompis. Här är det övergripande syftet med 

verksamheten att “väcka barns nyfikenhet för att upptäcka, lära och läsa” (avtal 

Samordnarna, privat ägo). Detta avtal har utarbetats gemensamt av folkbiblioteket och 

förskolan, vilket ger en möjlighet att båda parters sidor representeras. Avtalet från den 

nyare verksamheten är kortare hållet och utgör även en intresseanmälan till det nya 

projektet. Detta avtal är utarbetat av folkbiblioteket, vilket alltså utgör en skillnad från 

förut nämnda avtal som utarbetats av folkbiblioteket och förskolan tillsammans. Denna 

skillnad gör det tydligt att det är här är fråga om ena partens, folkbibliotekets, sida som 

uttrycks och representeras i avtalet. Det går här att utläsa förskolebibliotekets huvudsyfte, 

vad förskolan förbinder sig till och vad biblioteket bidrar med i samarbetet. 

Förskolebiblioteket kopplas i det här avtalet till demokratiska aspekter som likvärdig 

tillgång till böcker och bibliotek för alla barn (avtal Konsulenterna, privat ägo). 

 

4.3 Urval   

Två kvalitativa semistrukturerade gruppintervjuer med tre respektive två informanter 

genomfördes för insamling av det empiriska materialet. Antalet informanter i varje grupp 

avgjordes av antalet personer i kommunen som är engagerade i arbetet med 

förskolebibliotek från bibliotekets sida. Ett kriterium vi ställde upp kring valet av 

förskolebibliotek var att kommunens folkbibliotek skulle vara aktivt involverade i 

verksamheten. De två orterna valdes utifrån detta kriterium, båda har en 

förskolebiblioteksverksamhet som är knuten till folkbiblioteket. I urvalsarbetet har 

kommuner med förskolebibliotek valts bort när det inte funnits en koppling till 

biblioteken utan där förskolebiblioteken helt legat inom kommunens skol- och 

utbildningsförvaltning. Detta med hänvisning till uppsatsens syfte att undersöka just 

bibliotekens arbete och bibliotekariers bild av samverkansformen mellan folkbibliotek 

och förskola. De utvalda biblioteken verkar i två mellanstora kommuner, med den 

etablerade förskolebiblioteksverksamheten belägen i södra Sverige och den nyare 

verksamheten i mellersta Sverige. Likheten i storlek och befolkningsmängd skulle kunna 

innebära en viss likhet i hur mycket medel som avsätts för biblioteksverksamhet i 

kommunen, i åtanke har vi då även att båda kommunerna gör satsningar för barns språk- 

och läsutveckling. 
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Det empiriska materialet består därmed av intervjuer och avtal vilka beskriver 

verksamheten, dess syfte, mål och arbetsuppdelning från en kommun med en väl 

etablerad förskolebiblioteksverksamhet sedan flera år tillbaka och som nu startat upp 

förskolebibliotek på kommunens samtliga förskolor, samt från en kommun där 

verksamheten nyligen startat upp på ett par förskolor som ett projekt för att prova denna 

samverkansmodell. Vi ansåg det intressant att ta del av diskussioner mellan personer som 

driver en etablerad verksamhet och hunnit att både tänka, utvärdera och tänka om många 

gånger, och mellan personer som nyligen genomgått ett stort tankearbete i arbetet med att 

starta upp en ny form av verksamhet. 

 

4.4 Etiska överväganden  

 

Vi har i planeringen av och arbetet med uppsatsen genomgående gjort etiska 

överväganden i linje med de forskningsetiska riktlinjer som Vetenskapsrådet (u.å) står 

bakom. Intervjudeltagarna informerades om vilket intresseområde vi hade för uppsatsen, 

vilken typ av bidrag deras medverkan i gruppintervjuerna tillförde samt att den insamlade 

empirin endast skulle komma att användas inom ramen för denna uppsats. Vidare 

informerades deltagarna angående vilka personuppgifter vi behövde samla in, i detta fall 

förnamn och arbetsplats för att kunna skilja dem åt vid transkriberingen, att dessa 

uppgifter skulle komma att användas av uppsatsens författare och behandlas enligt artikel 

6.1 (a) i dataskyddslagen (SOU 2017:39). Vi informerade om att deras medverkan var 

frivillig och när som helst kunde avbrytas liksom att det samtycke de gav vid intervjuns 

början kunde tas tillbaka. I enighet med de nya GDPR-reglerna har inspelningarna av 

intervjuerna raderats efter transkribering och transkriberingarna har i sin tur lagrats i 

högskolans lagringstjänster och inte på våra egna datorer. Denna information fanns även 

med på den samtyckesblankett samtliga informanter skrev på inför intervjuerna. 

 

I uppsatsen benämns informanterna som samordnarna respektive bibliotekskonsulenterna 

som ett sätt att avidentifiera både person och kommun. Detta med hänvisning till de 

forskningsetiska principerna och aspekten som innefattar att enskilda individer inte ska 

kunna identifieras. Att benämna respektive kommun med namn skulle innebära att det 

vore lätt att identifiera vilka personer som deltagit i intervjuerna.    

 

4.5 Bearbetning och analysmetod 

 

Intervjuerna transkriberades i sin helhet med målet att hålla sig så nära informanternas 

utsagor som möjligt. Den insamlade empirin, bestående av intervjumaterial samt de avtal 

vi tagit del av, har analyserats i enighet med riktad kvalitativ innehållsanalys (Wildemuth, 

2017). Med ett öppet förhållningssätt till vad materialet gav uttryck för sökte vi 

återkommande och avvikande företeelser, mönster och teman i textmaterialet i syfte att 

utveckla kunskaper om förskolebiblioteket. Inledningsvis utgick vi ifrån ett antal 

nyckelord, till exempel “ger uttryck för litteracitet”, “beskriver verksamhet” och, 

“digitalt” för att kunna se teman i materialet, vilka efter hand reviderades och 

kompletterades vid genomläsning. I avtalen använde vi oss även av nyckelord som 

“verksamhetsmål”, “uppgiftsuppdelning” och “kriterier som förskolan ska uppfylla” för 
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att få syn på den organisatoriska strukturen. De mönster och teman som uppdagades i 

materialet föranledde det slutgiltiga valet av Klassons (1997) modeller för 

bibliotekarieroller som grundteman i analysarbetet. Vi tolkade utlåtanden och avtalsbitar 

kring samverkan, dess struktur och eventuella åsikter kring detta som dialog- och 

samarbetsrollen, åsikter kring bra och dålig litteratur eller mediekonsumtion, som 

tillhörande förmyndarrollen, och de tjänster eller kompetenser som informanterna 

uttryckte att biblioteket bidrog med som marknadsroll. 

 

I analys- och resultatdelarna används jämte berättande beskrivningar citat och exempel 

för att synliggöra de utsagor vi byggt våra tolkningar och resonemang på. På så vis söker 

vi öka transparensen i processen och ge läsaren möjlighet att följa resonemangen och 

avgöra om tolkningarna är rimliga. Vårt försök att göra analysen så transparent som 

möjligt hänger ihop med valet av kvalitativ innehållsanalys som är en analysmetod där 

kritik har lyfts kring huruvida det går att generalisera resultaten (Bryman, 2011). Här 

bekänner vi oss till Zhang och Wildemuths (2017) förhållningssätt till nämnda kritik 

genom att inte göra några ansatser till generalisering utan istället lägga vikt vid 

beskrivningen av forskningen så att läsaren har möjlighet att dra egna slutsatser. I 

analysdelen har vi även tagit ställning vid utskrivning av citat från intervjuerna då 

talspråkets meningsbyggnad och grammatik kan framstå som svårläst i utskriven text. För 

att underlätta läsbarheten har vi därför i vissa fall lagt in enstaka stödord eller ersatt 

talspråksord med motsvarande ord i skriftspråk. Sådana korrigeringar är markerade med 

hakparentes. Som exempel har vi ersatt det talspråkliga ”vårat” med ”vårt”. Strykningar 

av ord, som t.ex. typ, markeras med […] och längre strykningar, där citatet utgör en del 

av ett längre uttalande markeras med [---]. 

4.6 Avgränsning 

 

Studien undersöker en samverkansmodell samtidigt som endast ena partens uttryck i 

ämnet utforskas. Detta är en huvudsaklig avgränsning som gjorts i samband med att syftet 

formulerades och ett fokus lades på att utvidga just biblioteksperspektivet i ämnet. Vidare 

medför metodvalet en naturlig avgränsning som hänger samman med 

syftesformuleringen. Ett annat metodval, så som observationer, hade utvunnit andra 

kunskaper kring förskolebiblioteken. Till en början var vårt primärmaterial tänkt att 

omfatta flera kommuner med förskolebibliotek. Det visade sig i vår efterforskning att det 

inte alltid fanns någon som arbetade med förskolebiblioteken från bibliotekens sida. Detta 

i sig ger upphov till diskussion kring verksamheten och hur den kan bedrivas på olika sätt 

i olika kommuner, där vissa väljer att helt låta den kommunala förskoleverksamheten 

driva förskolebiblioteken. Då vi i denna studie har ambitionen att utforska bibliotekssidan 

av samverkan föll dessa bort. 
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5. Resultat och analys 

I kapitlet presenteras och analyseras intervjuerna och de skriftliga dokumenten som ligger 

till grund för empirin. Dessa har analyserats genom Klassons modell om bibliotekariens 

tre olika roller i ett folkbildande arbete: dialog- och samarbetsrollen, förmyndarrollen 

samt marknadsmodellens köp- och säljroll, vilket ger en bred bild av vad ett 

förskolebibliotek är för slags verksamhet och hur bibliotekarierna förhåller sig inom 

samarbetet. Vi undersöker bibliotekets sida i denna samverkan och är intresserade 

av samordnarnas respektive konsulenternas åsikter och tankar kring verksamheten. I 

undersökningen kan vi därmed söka tolka dessa informanters sida av verkligheten. 

Inledningsvis kommer analysen med hjälp av dialogrollen att undersöka verksamhetens 

organisatoriska struktur och därmed hur relationen mellan folkbiblioteket och 

förskolebiblioteksverksamheten ser ut. Därefter kommer en analys med hjälp av 

förmyndarrollen att synliggöra vilka värderingar bibliotekarierna bär på och därigenom 

även den litteracitet som kommer till uttryck i arbetet. Slutligen kommer en analys med 

hjälp av marknadsmodellen svara på vår tredje forskningsfråga om vilka kompetenser 

bibliotekarien bidrar med i förskolebiblioteken. 

 

De fem bibliotekarierna som intervjuats har anonymiserats och redovisas inte var för sig. 

Intervjuerna från de två kommunerna särskiljs emellanåt som svar från samordnarna eller 

bibliotekskonsulenterna men då det inte har varit vår avsikt att ställa verksamheterna mot 

varandra så har inte ursprunget förtydligats ytterligare. 

 

5.1 Folkbiblioteket och förskolebiblioteksverksamheten 

 

Hur ser relationen ut mellan folkbiblioteket och förskolebiblioteket? lyder uppsatsens 

första och övergripande frågeställning. Klassons (1997) dialog- och samarbetsmodell 

låter oss få syn på hur samarbetet är uppbyggt, vilka dialoger som förs inom verksamheten 

och vilka styrdokument som båda parter förhåller sig till, vilket målar en bild av hur 

relationen mellan folkbiblioteket och förskolan ser ut. Detta avsnitt ämnar ge en bred bild 

av hur förskolebiblioteken drivs, via den empiri som uppsatsen stödjer sig på. 

 

För att få en förståelse av vad förskolebiblioteket är för slags verksamhet vill vi se hur 

relationerna mellan folkbiblioteket och förskolan ser ut och om det går att utläsa någon 

uppdelning i ansvarsområden utifrån intervjumaterialet och de avtal vi har till handa. De 

upprättade avtalen som parterna har att förhålla sig till beskriver bland annat syftet med 

verksamheten samt vem som har ansvar för de olika delarna. Omfånget på avtalet utgör 

en stor skillnad mellan de olika kommunerna där den sedan länge etablerade 

förskolebiblioteksverksamheten har ett mer detaljerat avtal som är gemensamt utarbetat 

av bibliotek och förskola och som tydligt avser att koppla förskolebiblioteksverksamheten 

till förskolans läroplan (Lpfö 98 rev. 2016) med dess mål för både normer och värden och 

för utveckling och lärande. Förskolebiblioteket beskrivs i avtalet som ett stöd i botten för 

all förskolans verksamhet, oavsett om de är ute för att upptäcka naturen, arbetar med 
familj och normer eller vad det betyder att vara kompis. Här beskrivs det övergripande 

syftet med verksamheten som att “väcka barns nyfikenhet för att upptäcka, lära och läsa” 

(avtal Samordnarna, privat ägo). Avtalet från den nyare verksamheten är kortare hållet 



21 

och utgör även en intresseanmälan till detta nya projekt. Det går här att utläsa vad som 

enligt detta avtal är huvudsyftet med förskolebiblioteket: att “göra böcker och bibliotek 

till ett naturligt inslag i barnens vardag” och därmed uppfylla målet att alla barn ska se 

sig som läsare, liksom att biblioteket i avtalet uttrycker en förväntan på vad förskolan ska 

förbinda sig till och vad biblioteket enligt avtalet kommer att bidra med i samarbetet. 

Förskolebiblioteket kopplas i detta avtal till demokratiska aspekter som likvärdig tillgång 

till böcker och bibliotek för alla barn (avtal Konsulenterna, privat ägo). 

 

Gemensamt för de båda förskolebiblioteksverksamheterna vi har studerat är den 

organisatoriska strukturen och att det från folkbibliotekets sida ligger ett övergripande 

projektledaransvar. Det är i båda fallen biblioteket som tagit initiativet till samarbetet, 

vilket verkar vanligt i samarbeten mellan bibliotek och förskola (jfr. Rydsjö & Elf, 2007). 

Enhetschefen för folkbiblioteket är ansvarig för ekonomi och vilka förskolor nya 

förskolebibliotek ska startas upp på. Projektledarna, hemmahörande hos folkbiblioteket, 

har övergripande strategiskt ansvar, ansvarar för uppföljning, planering och uppstart av 

nya förskolebibliotek samt kallar till nätverksträffar under läsåret. På förskolan finns det 

kontaktpersoner, även kallade för läsombud, vilka är pedagoger från de enskilda 

förskolorna som är extra ansvariga för förskolebiblioteksverksamheten på förskolans 

sida. Projektledarna är bollplank för kontaktpersonerna på förskolan vilka ansvarar för 

och driver förskolebiblioteksverksamheten ute på förskolorna. Förskolebiblioteket 

uttrycks i avtalen vara en gemensam angelägenhet för hela förskolan som all personal ska 

arbeta med. Kontaktpersonerna är däremot extra ansvariga och stödjer sina kollegor i det 

dagliga arbetet. Det är också dessa personer som deltar i de nätverksträffar som 

projektledarna kallar till under terminen. Barnbibliotekarier på varje stadsdelsbibliotek 

stöttar det löpande arbetet och är kontaktpersoner till läsombuden. Barnbibliotekarierna i 

den mer etablerade verksamheten är även med på föräldramöten och APT 

(arbetsplatsträffar) och ansvarar för administration av de bokpåsar som finns för hemlån 

på varje förskola. De deltar i nätverksträffarna tillsammans med läsombuden för att alla 

ska ha en gemensam grund att stå på. Eftersom förskolebiblioteket är en gemensam 

angelägenhet för hela förskolan som alla ska arbeta med är det förskolechefernas ansvar 

att möjliggöra för personalen så att de har tid, möjlighet och resurser att arbeta med 

biblioteket i verksamheten. Förskolecheferna har också, åtminstone i den etablerade 

verksamheten, ansvar för att det skapas en läsmiljö, att inventarier och böcker köps in, att 

förskolebiblioteket är en ordinarie punkt på APT och regelbundet lyfts vid möten med 

t.ex. områdeschef och skoldirektör. Det framkommer inte av intervjuer och avtal om det 

är samma ansvarsfördelning vid den nyare verksamheten.  

 

Förskolebiblioteken är en verksamhet där alla inblandade parter har sina ansvarsområden. 

I avtalen skrivs det fram hur biblioteket står för en projektledarroll och expertis kring 

läsning, språkutveckling och litteratur som delas med pedagoger och vårdnadshavare. 

Dessa kunskaper kommer barnen tillgodo genom pedagoger, vårdnadshavare och den 

nära tillgänglighet till bibliotek och litteratur som förskolebiblioteket innebär. Sett ur 
Klassons modell går det att tyda att det växer fram ett nätverk i form av ett 

förskolebibliotek, där var och en av de involverade kommer in på en jämlik basis. Detta 

är grundläggande för den dialogroll vi undersöker i detta avsnitt. Det går att tyda ut en 

organisation som växer upp för att skapa kollektiv kunskap och ändra individers utförande 

av ett självstyrt lärande. Och för att göra det krävs det ett upprätthållande av nätverket. 

Att både samordnare, barnbibliotekarier och läsombud träffas kontinuerligt är enligt 
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samordnarna en stark framgångsfaktor och viktigt för ett fortlöpande starkt samarbete 

vilket nedanstående citat visar på: 

 
- Och det där är, uppfattar vi, och hör vi från dem också, är väldigt uppskattat. Att 

man får komma tillsammans och diskutera, men också få prata om böcker och 

prata om verksamheten. 

 

- [---] Jag tror det är en framgångsfaktor det här, kopplingen till oss. Också att vi verkligen 

bemödar oss att lära känna dem. Att vi kan namnen, att vi kan säga: du kommer från den 

förskolan. Att de blir sedda. 

 

Faktumet att träffarna och samarbetet i sig även erbjuder möjligheten att lära känna 

varandra till ansikte och namn verkar också vara en positiv kraft i samarbetet vilket 

speglas i citatet ovan. Vi kan även tydligt se exempel på att bibliotekarieyrket är en del 

av en relationsprofession och att det krävs öppenhet och kommunikation för att det ska 

bli ett givande möte (Kåring Wagman, 2008). I linje med detta beskriver samordnarna i 

citatet ovan den sociala biten som en viktig ingrediens för att samarbetet ska fungera och 

kunna fortgå. 

 

Ytterligare en relation eller dialog som går att utläsa ur materialet är att 

förskolebiblioteket är en verksamhet som inte bara syftar till att vara ett samarbete mellan 

bibliotek och förskola, utan också mellan vårdnadshavare och barn. Barnen lyfts i avtalen 

fram som förskolebibliotekets huvudsakliga målgrupp och dessa avtal knyter även 

förskolebiblioteksverksamheten till barnkonventionens artikel 12, vilken behandlar barns 

rätt till delaktighet och inflytande i frågor som rör barnet (avtal Samordnarna, privat ägo). 

Detta tolkar vi som att man i avtalet vill understryka att biblioteket står för ett 

förhållningssätt och en syn på barn inom vilken man har som ståndpunkt att ta hänsyn till 

att barnen ges möjlighet att vara delaktiga, uttrycka sina åsikter och ha inflytande i 

förskolebiblioteksverksamheten (jfr. resonemang om vuxnas syn på barn i 

Förskolebiblioteket i kontext). Bibliotekarierna bidrar med sina kunskaper kring 

språkutveckling och läsning och vilken betydelse detta har för barns utveckling. Detta har 

möjlighet att komma både vårdnadshavare och pedagoger till del och vi uttolkar en 

struktur där biblioteket och förskolan i den gemensamma planeringen spinner ett nät kring 

barnen i arbetet för barns bästa där de hänvisar till läroplanen för förskolan (Lpfö 98, rev. 

2016), barnkonventionen och bibliotekslagen (2013:801) vilka alla ligger till grund för 

förskolebiblioteksverksamheten. Vi kan genomgående i materialet se hur dessa 

litteracitetskompetenser kring språk- och läsutveckling ligger som en framträdande 

identitet hos de intervjuade bibliotekarierna. Rydsjö, Limberg och Hultgren (2010) målar 

upp en bild av hur en stark barnbiblioteksidentitet, där barnbiblioteket står för egna unika 

kompetenser i förhållande till andra institutioner, både står för ett slags empowerment av 

barnbiblioteket och bygger en grund för samverkan med andra. Det gemensamma 

intresset att arbeta för barnens bästa och att på ett åldersutjämnande sätt möta de nyfikna, 

upptäckande barnen på deras villkor är i förskolebiblioteket inbyggt i både bibliotekets 

och förskolans intressen genom barnkonventionen, bibliotekslagen (2013:801) och 

läroplanen för förskolan (Lpfö 98, rev. 2016) vilka förskolebiblioteksverksamheten har 

att förhålla sig till.  

 

Under intervjuerna framkommer flera gånger att de enskilda förskolorna är fria att 

utforma förskolebiblioteken utefter förskolans behov och förutsättningar. I nedanstående 
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citat uttrycker samordnarna sig kring olikheterna på de olika förskolorna och hur de i sin 

samordnarroll förhåller sig till detta: 

 
- Men det finns också väldigt tydligt… De är fria att utforma sitt förskolebibliotek utefter 

sina egna förutsättningar och sin läroplan [...]. [---] [N]är det kommer till det digitala så 

kan det se olika ut beroende på hur de på förskolan väljer att jobba med det digitala. Vi 

är tydliga med att säga att de är fria i att styra det. Vi lägger oss inte i så jättemycket hur 

de… 

- …nej det vi trycker mest på är att det är verksamheten som är det viktigaste. Sen kan 

vi… vi kan ge råd utifrån vad vi ser från andra förskolor mer än att vi… Vi kan ju tycka 

någonting, vi kan ha tre olika åsikter om hur man bäst utformar en lokal eller så [---]. 

 

Enligt samordnarna finns det alltså olika lösningar och tankar kring vad som ska 

prioriteras och hur biblioteket ska organiseras på de enskilda förskolorna. Projektledarna 

från biblioteken är delaktiga i processen men ger snarare råd och stöttar än bestämmer 

hur det ska vara. Detta gäller även när vi kommer in på frågor kring hur arbetet med 

digitala verktyg och barns digitala delaktighet ser ut. Även här kommer skillnaderna 

mellan de olika förskolebiblioteken till uttryck. Vissa förskolor har enligt samordnarna 

och bibliotekskonsulenterna valt att inkludera de digitala bitarna i läsmiljöerna och 

arbetar väldigt aktivt kring detta, medan andra gjort valet att hålla läsmiljön fri från 

digitalt innehåll. Om biblioteket bidrar med sin kompetens kring detta är beroende av om 

förskolan efterfrågar den eller inte. Däremot uttrycker samordnare och 

bibliotekskonsulenter uppfattningen att det inom förskolan finns stor kompetens kring de 

digitala bitarna och att det därmed inte efterfrågas hjälp från biblioteket med detta i någon 

större utsträckning. Detta har vi bland annat sett i empirin när vi frågade om deras 

samverkansmodell och om de haft nätverksträffar med digitalt fokus. Så här svarade 

samordnarna: 

 
- Ja, det var QR-koder en gång, workshop kring det en halvdag. Då kom IKT-pedagogerna 

från förskolan och berättade och visade hur man gör. Har vi haft någon mer rent digital 

workshop? … Men det var som vi sa innan, att då använde vi deras kompetens istället för 

att bjuda in någon extern som skulle veta samma sak. 

 

Ovanstående citat tolkar vi som ett exempel på hur dialogrollen tar sig uttryck hos 

samordnarna, som i sin projektledarroll plockar in kompetens från förskoleverksamheten 

för att bidra med kunskap till hela detta nätverk som är förskolebibliotek. Detta gäller 

även de digitala spår som uppstår i verksamheterna. Utifrån vårt material tolkar vi det 

som att det finns en medvetenhet och tankar kring barn som producenter av digitalt 

innehåll både inom bibliotekets förvaltning och barn- och skolförvaltningen men om 

biblioteket medverkar kring detta är det för att förskolan uttrycker ett sådant behov. 

Resonemangen kring att verka stöttande och inte vara proaktiv grundar sig i uttryck kring 

att förskolan redan har digital kompetens. Konsulenterna uttrycker detta i följande citat: 

 
- Förskolan överlag är ju ändå ganska duktiga på att använda sig av just iPads och appar 

och så. 

- Källkritisk måste man ju [...] vara om barnen sitter själva på en iPad, sitter två och två 

eller tre och tre, beroende på vad de tittar på. Men här tänker jag att det är väl ändå en 

koll som förskolepedagogerna borde ha.  
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Resonemanget återkommer hos samordnarna i citaten nedan: 

 
- [---] men jag tänker att förskolan […] har så starkt i sin verksamhet, med sin kompetens. 

 

- Vi fångar upp det som de… och då följer vi ju deras digitala utveckling. Fast det är ju 

inte vi som hittar på den, utan vi följer den, stöttar den. 

 

Vi uppfattar det som att från bibliotekets håll vill man gärna tillgodose de behov och den 

efterfrågan från förskolans håll som kommer till uttryck i enighet med dialogrollen, vilket 

bekräftas i bl.a. Johanssons (2010) och Rydsjö och Elfs (2007) forskning. Johansson 

(2010) och Rydsjö och Elf (2007) kunde se att bibliotekarien i samarbeten med skolan 

ofta intar en reaktiv roll genom att tillhandahålla det samarbetspartnern önskar snarare än 

att initiera nya läsfrämjande metoder. I relation till förskolan antar biblioteket en mer 

drivande roll och är så gott som alltid initiativtagare till samarbetet (Rydsjö & Elf, 2007). 

Bibliotekarierna i vår studie positionerar sin egen roll i samarbetet som stödjande för 

förändring utifrån nedifrån och upp-perspektivet i Klassons (1997) dialog- och 

samarbetsmodell, vilket bland annat uttrycks i citatet ovan. Biblioteket följer, fångar upp 

och stöttar förskolan i deras utveckling. Biblioteket följer, fångar upp och stöttar 

förskolan i deras utveckling. Detta visar på den relation som projektledarna antar i 

förhållande till förskolebiblioteksverksamheten. 

 

Ytterligare ett område där vi ser att biblioteket och förskolan möts i dialog är i arbetet 

med språklig mångfald och mångkultur. Här verkar alla, enligt projektledarna från båda 

biblioteken, tillföra kunskaper till samarbetet, bibliotekarier såväl som förskolepedagoger 

och vårdnadshavare. Genom att aktivt arbeta med att erbjuda litteratur som både stärker 

svenskan och barnens modersmål samt arbeta med metodutveckling stödjer biblioteket 

både förskolan och de flerspråkiga familjerna skriver Rydsjö, Limberg och Hultgren 

(2010). Liksom att biblioteket erbjuder litteratur, både i förskolebiblioteket och i bokpåsar 

för hemlån, på de språk som talas av barnen på förskolan, skeppar förskolepersonalen in 

med metoder för att arbeta mångspråkigt med barnen och föräldrarna med att bidra med 

exempelvis inläsningar på sina respektive modersmål. Nedanstående citat visar exempel 

på detta: 

 
- [---] många, tror jag, har sett det som ett naturligt sätt att involvera vårdnadshavarna i 

förskolans verksamhet. Att det blir ett inbjudande förhållningssätt. [---] Nu skapar vi ett 

naturligt samarbete. 

 

- [---] så har det här med språklig mångfald och mångkultur varit en väg in i den digitala 

världen. [---] Jag har inte träffat någon som inte vågar använda Polyglutt, eller Ugglo. Så 

det ger de sig på. [---] Hur ska vi jobba med modersmål, de börjar fundera jättemycket 

kring det. 

 

- [---] vi försöker ju lyfta fram böcker som speglar barns verklighet och vardag idag. Med 

representation och mångfald […]. Ja, precis. Representation i barnlitteraturen.  

 

En underliggande ton i intervjumaterialet, som vi tolkar det, är hur samordnarna på olika 

sätt uttrycker att det finns en vilja och en strävan efter att projektet ska vara ett samarbete 

mellan biblioteket och förskolan där båda parter bidrar, både med kompetens, 

utvecklingsidéer och tid. Vi anar en vilja att inte ösa alla bibliotekariernas potentiella 
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kompetenser över samarbetspartnern, utan erbjuda de kompetenser som efterfrågas. Kan 

man tänka sig att den balansakt som samarbetsdialogen mellan två olika förvaltningar 

innebär också kräver att man ibland väntar på att bollen ska rulla tillbaka för att det ska 

vara just en dialog och inte en monolog? I följande citat reflekterar informanterna kring 

vem som förväntas ta initiativ till samarbete kring digitala litteraciteter: 

 
- Nej, för det måste ändå komma från förskolans håll tror jag.  

- Eller bli pålagt uppifrån 

 

- Sen tror jag inte att nåt bibliotek skulle säga nej om en förskolechef kom och sa att: Vi 

skulle behöva hjälp med att utveckla det här. 

 

- Jag tror att nu i takt med att den nya läroplanen för förskolan kommer, att vi får ta den till 

oss och se hur ska vi tänka strategiskt, ska vi förändra någonting? 

 

- Samtidigt så tänker jag att som förskolebibliotek så ligger vi ju hela tiden i botten, 

för oavsett vad förskolan gör… Om de är ute i naturen på en utflykt i [ortsnamn] så kan 

de koppla in förskolebiblioteket i det också, när de tar med sig en flora eller fauna och 

tittar på vad är det de hittar ute. Oavsett om de letar på en iPad och söker där, eller om de 

gör det via en bok, så kan man säga att förskolebiblioteket är med. Förskolebiblioteket är 

aldrig en egen stapel bland allt det de ska göra utan en sak bland…  

- … det är med i allt de gör. 

 

På det hela taget avser biblioteket, enligt samordnare och bibliotekskonsulenter, att 

förskolebiblioteket ska ligga som en stadig grund i förskoleverksamheten. Det ska inte 

ses som en egen enhet, utan en integrerad del i den dagliga verksamheten. Tolkat utifrån 

Klassons (1997) dialogmodell är det en verksamhet som skapat samtal och 

kunskapsutbyten åt båda håll men framförallt ett sätt att kunna föra in kunskap kring barns 

språk- och läsutveckling till både förskolepersonal och föräldrar. Dialog- och 

samtalsmodellen visar på hur förskolebiblioteket har möjlighet att skapa öppna 

kommunikationsvägar mellan folkbiblioteket och förskolan på alla nivåer, organisatoriskt 

som innehållsmässigt i lässatsningar. 

 

5.2 Förskolebiblioteken och arbetet med litteracitetsutveckling 

 
I förmyndarrollen av Klassons modell ryms ett uppifrånperspektiv på bildningsbegreppet. 

Klasson (1997) framhäver att förmyndarrollen växer ur behovet att bilda andra och själv 

lägga vikt vid vad som är god litteratur och kultur. Det vill säga: i förmyndarrollen ryms 

alla de åsikter som bibliotekarierna ger uttryck för kring vad som bör och inte bör läras 

ut, samtidigt som det går att urskilja hur man värderar olika medier som lämpliga för 

användaren. Detta kan knytas ihop med den syn på barn som bibliotekarierna har i sitt 

arbete, där ett uppifrånperspektiv innebär att man ser på barn som human becomings och 

därmed är människor som ännu inte är riktigt färdigutvecklade (se ett mer utvecklat 

resonemang kring begreppet i tex. Hedemark, 2013, Johansson, 2010 och Sandin, 2011). 

Relationen mellan vuxna och barn blir då präglat av fostran, där de vuxna tar på sig rollen 

att undervisa. Johansson (2010) poängterar att “[d]et ligger djupt i vuxenrollen att fostra 
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och undervisa barn och det ligger djupt i barnrollen att vara en växande och lärande 

individ” och att de inbyggda rollerna är svåra att undkomma. “Lite tillspetsat kan man 

påstå att varje möte mellan vuxen och barn därför är ett potentiellt undervisnings- eller 

fostranstillfälle." (ibid.). Detta står i paritet till den vuxenroll barnbibliotekarier i 

Johanssons (2010) forskning ger uttryck att stå för. Barnbibliotekarierna i 

undersökningen såg sig själv som “en annan sorts vuxen”, en som barnen inte behöver 

bevisa eller prestera något för, som är lyhörd och icke-dömande. Detta kan vara ett uttryck 

för att barnbibliotekarien ofta ser barn som human beings, att barn är handlingskraftiga 

och kompetenta individer och att deras liv är fullvärdiga här och nu, inte i väntan på 

framtida prestationer (se ett mer utvecklat resonemang kring begreppet i tex. Hedemark, 

2013; Johansson, 2010 och Sandin, 2011). 

 

Applicerat på förskolebibliotek framhäver förmyndarrollen vilket speciellt samarbete 

verksamheten innebär då samordnarna och bibliotekskonsulenterna, som beskrivits i 

föregående avsnitt, inte arbetar direkt mot förskolebarnen utan istället vänder sig 

stöttande till förskolepersonal. De synsätt och värderingar som bibliotekarierna bär på 

landar därmed i ett skolsammanhang där en annan profession har tydliga riktlinjer att 

förhålla sig till kring vad som ska läras ut till barnen och bibliotekariernas värderingar 

och perspektiv hamnar därför i skymundan (jfr. Hedemark, 2013). Detta synliggörs i 

intervjuerna bland annat genom att förmyndarrollen i dess värderingar av informanterna 

knyts väldigt nära yrkesrollen och själva kärnan hos folkbiblioteken. Val av litteratur och 

medier motiveras ofta utifrån folkbibliotekens läsfrämjande uppdrag. Här blir det 

samtidigt tydligt vad bibliotekarierna känner att de kan och bör stötta förskolorna med i 

valet av vilka medieformer och litteraciteter som de väljer att lyfta fram. Genomgående i 

intervjuerna framhävs att de möjligheter som bibliotekarierna ser i samverkan är de 

läsfrämjande och språkutvecklande insatserna. Detta kan kopplas ihop med 

förskolebibliotekets syfte som i avtalen uttrycks i formuleringar som att barnen ska se sig 

som läsare eller att förskolebiblioteket ska väcka barns nyfikenhet för, bland annat, 

läsning. Det grundläggande bildningsbehov som beskrivs i Klassons (1997) 

förmyndarroll definieras av samordnare respektive bibliotekskonsulenter som värdet av 

medveten läsning och att låta barnen omges av böcker vilket följande citat belyser: 

  
- Vi tror på det här: ju mer böcker barnen har runt omkring sig desto mer ger det. 

 

- [---] det jobbar ju vi mycket med, att läsa medvetet, och tänka på hur man läser … 

- …och sen samtalet kring det man har läst eller upplevt eller skapat […] att det är det 

som ska stå i fokus. Att detta kan användas språkutvecklande på olika sätt, oavsett vad 

det är man har fått för någonting som gemensam upplevelse 

 

- Vi har varit så otroligt fokuserade vid den fysiska boken eftersom vi vet att - många 

barn har inte böcker hemma. Många barn blir inte lästa för hemma. Förskolorna har läst 

högt i läsvila vilket vi inte tycker [att det] är då man bara ska jobba, utan vi tycker att 

man ska jobba mer aktivt med litteraturen. Och det som var vårt mål med de här 

biblioteken att litteraturen skulle bli… sen kan litteraturen vara digital också. 
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- Jo, men just att få goda vibbar kring text och läsning och drivet att vilja lära sig att läsa. 

För det blir ju också en frihet när man blir stor och vuxen, att kunna ta till sig 

information själv. Som inte är mig tillsänd från någon som pratar och kanske gör en 

tolkning, utan att jag själv kan läsa en text och ta till mig den och tolka den och 

analysera den. 

 

Enligt informanterna bidrar en god läsmiljö och läsning på olika sätt till barns utveckling. 

I det senare citatet beskriver informanten essensen av litteracitet, att barnen blir goda 

läsare som drivs av en egen vilja att läsa samtidigt som de kan ställa sig kritiskt 

värderande till texten. Enligt informanten är målet att kunna ta till sig information och 

analysera innehållet, vilket även beskriver att målet är utvecklandet av kunskap, till 

skillnad från informationsinlärning, då läsningen förutsätter ett meningsskapande (jfr. 

Säljö, 2015). Men det finns även ett demokratiskt syfte som uppfylls av att omge barnen 

med böcker. Som Chambers (2011) skriver så börjar arbetet med att hjälpa barn att 

utvecklas till intresserade läsvilliga och tänkande läsare redan i rummet, i läsmiljön. Här 

pekar Chambers på vikten av att avsätta tid för att botanisera bland böcker, då det skapar 

en trygghet av att kunna röra sig i en miljö man känner sig hemma vid. Människor som 

kommer ifrån bokfattiga hem ser ofta bibliotek och bokhandlar som förbjudna platser som 

känns fel att röra sig inom. På så vis ser vi det som att förskolebiblioteken sätter in 

läsningen i en social kontext där litteraciteter byggs upp redan vid interagerandet med 

böcker. Böcker skapar läsare. 

 

Det demokratiska värdet av lika tillgång till böcker och medier är även resonemang som 

lyfts i samband med teknik och digitala verktyg (Bjurulf, 2013). I ett allt mer digitaliserat 

samhälle finns det ett behov av en likvärdig möjlighet att utveckla så väl teknikintresset 

och ett ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik som MIK och medielitteracitet, där 

man har kunskap om hur medier produceras och kunskaper att kritiskt kunna utvärdera 

det man läser, liksom färdigheter i att själv producera budskap i olika medier (Lgr11). I 

likhet med Bjurulf (2013) poängterar Sandin (2011) vikten av medielitteracitet ur ett 

demokratiskt perspektiv med hänvisning till att digitala och sociala medier är forum både 

för “att ta del av och uttrycka demokratiska rättigheter och för att ta del av den 

samhälleliga utvecklingen” (s. 244). Vi har genom exempelvis Bjurulf (2013), Lundgren 

Öhman (2014) och Kjällander (2016) förstått att man inom förskolan, åtminstone på vissa 

förskolor, arbetar aktivt med barns digitala delaktighet och digitala kompetenser. I 

intervjuerna ställde vi därför frågor om hur man från bibliotekets håll arbetar digitalt inom 

förskolebiblioteken. Det framkom då att biblioteket i sitt arbete inte lägger fokus på de 

digitala bitarna. Däremot finns ett pågående tankearbete kring barns förhållande till 

digitala medier och medielitteracitet. Citaten nedan är exempel på hur samordnarna och 

bibliotekskonsulenterna gav uttryck för detta: 

 
- Någonting som vi har pratat mycket om och som lyfts centralt inom barn- och 

skolförvaltningen här är ju barn som producenter av digitalt innehåll. 

 

- Men det är just det här, att ha en förståelse för hur digitalt innehåll produceras, och att 

vem som helst kan göra det, och att man har möjlighet, även som barn, att göra saker. 

Att det är viktigt att lyfta fram. Det är ju också att förbereda sig inför MIK- och 

källkritik-tänk. Att vem som helst kan producera material och precis som jag inte alltid 

har koll på vad jag säger, så har inte alltid alla andra koll på vad de säger. 
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I citaten uttrycks tydliga värderingar kring medielitteracitet och källkritiskt tänkande 

samtidigt som det knyter an till läroplanen för förskolan (Lpfö 98, rev. 2016) där 

förskolan bland annat ska låta barnen utveckla intresse för och kunna tolka och analysera 

bilder, texter och olika medier. I båda intervjuerna kommer man vid flertalet tillfällen in 

på värdet av den medvetna läsningen och ett kritiskt förhållningssätt till materialet. Men 

trots att ovan citat betonar analytiskt förhållningssätt och källkritik kring digitalt material 

så lyckas vi inte fånga upp konkreta exempel på hur samordnarna och 

bibliotekskonsulenterna arbetar för att främja detta. Vad vi däremot finner är resonemang 

kring valet av användning av den fysiska boken eller digitala medel. I intervjumaterialet 

ser vi tydligt att boken har en stark ställning i biblioteksarbetet, och det av goda 

anledningar då det är arbetet med litteraturen och språkutvecklingen som biblioteket har 

som huvuduppdrag. Följande citat illustrerar hur informanterna resonerar kring den 

fysiska boken kontra digitala medier: 

 
- Vårt mål är att alla barn ska se sig som läsare. Så därför har vi också haft en, om inte 

medveten, men vi har riktat in oss på just litteratur och handböcker i fysisk form. För att 

vi tror att det behovet finns också. Att det är viktigt att det finns. Jag tror aldrig att vi i 

gruppen heller, när vi startade upp, varken under resans gång eller någonting, pratat så 

mycket om det digitala. 

 

- iPaden är ju inte intressant i sig, det är vad som är i den och vad som vi kan göra med 

den… och finns det naturliga ingångar för oss att prata böcker och litteratur, 

språkutveckling och alla de här bitarna som vi brinner för, som vi vill lyfta. Om det då 

är lika naturligt att använda en iPad som en bok, då kommer vi säkert att göra det… 

 

Uttalanden som exemplen ovan föranleder oss att tolka det som att digital kompetens inte 

är det första som informanterna tänker på i sitt arbete. De diskussioner i intervjuerna som 

rör användande av digitala verktyg har ofta en praktisk anledning och man lyfter fram 

fördelarna med digitala verktyg när utbudet och den tryckta litteraturen faller kort. Ett 

exempel på detta ger en av samordnarna i följande citat i en förklaring av arbetet med att 

tillhandahålla parallellböcker, som innebär att man tillhandahåller samma verk på flera 

språk. Detta beskrivs som en resurskrävande uppgift som har en möjlighet att göras 

effektivare och bättre genom att använda digitala ingångar, vilket följande citat ger 

uttryck för: 

 
- Nej, och framför allt så är det ju väldigt mycket… vad ska man säga… svensk ursprung, 

litteratur, kanon, liksom Mamma Mu, Pettson, Mulle Meck, Castor. Punkt. Och det är ju 

bra och trevligt, men vi försöker ju lyfta fram böcker i… som speglar barns verklighet 

och vardag idag. Med representation och mångfald […] Ja, precis. representation i 

barnlitteraturen. Och då känner vi ju att det är ju tråkigt om vi ska falla på de 

kvalitetsgrejerna när det gäller böcker på många olika språk. Men där finns inte det 

utbudet. Men i och med att de har gjort specialinläsningar och specialutgåvor i de 

digitala lösningarna så kan vi erbjuda ett helt annat urval och helt annat utbud i linje 

med, så som vi jobbar på andra sätt. Det är ju också ett sätt för oss att veta vad vi 

lämnar ut för böcker. 

 

Med digitala lösningar kan biblioteket enligt exemplet erbjuda ett utbud som uppfyller de 

kvalitetskriterier bibliotekarierna ställer även på andra språk än svenska. Här blir den 

digitala boktjänsten en av bibliotekarierna välkommen resurs i arbetet att möta barnens 
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litteraturbehov. I de diskussioner som uppkommer under intervjuerna kring hur förskolan 

använder digitala verktyg yttrar samtliga informanter sig i både optimistiska och mer 

skeptiska ordalag. Här resoneras det i första hand kring att det är förskolepedagogerna 

som står för den digitala kompetensen i bred bemärkelse samtidigt som bibliotekarierna 

inte alltid är säkra på att det används tillräckligt medvetet. Följande citat är exempel på 

detta: 

 
- Om man bara är medveten om vad man gör och hur man jobbar med det så är det ett 

alldeles utmärkt verktyg, men man kan inte bara dela ut paddor och säga, varsågod 

jobba med dem, för barnen, utan man måste fylla det med någonting vettigt. 

- Och det är precis samma inställning som vi har till den tryckta litteraturen.  

- Ja, precis, och det jobbar ju vi mycket med, att läsa medvetet, och tänka på hur man 

läser. 

  

- För den ena förskolan som vi jobbar med har ju ett sånt konto. [Polyglutt, egen anm.] 

Som de jobbar väldigt mycket med. Och de har väl också en tv, dator en tv-skärm som 

står på i deras förskolebibliotek där de visar saker. Förskolan överlag är ju ändå ganska 

duktiga på att använda sig av just iPads och appar och så.  

 

- Det finns inte så många böcker som är inlästa. Då fick föräldrarna läsa en bok på sitt 

språk, så kunde vi lägga in så att barnet kunde lyssna på när mamma läser upp, på 

italienska, jättemysigt så. Så det finns många verktyg att använda sig av. Sen gäller det 

att man har koll, och att förskolorna har koll och har råd.  

 

I ovanstående citat ger informanterna även uttryck för en av bibliotekariernas 

kärnkompetenser, den om läsning, och i synnerhet den medvetna läsningen. I bokläsning 

såväl som multimodala texter är det den medvetna läsningen som enligt informanterna 

erbjuder mest utvecklingsmöjligheter för barnen och bibliotekarierna uttrycker att de är 

måna om att lyfta fram detta förhållningssätt oberoende av vilket format läsningen sker i. 

De digitala resurserna verkar enligt vår tolkning öppna upp för möten med barnens 

hemmiljöer genom att erbjuda litteratur på andra språk där utbudet i tryckt litteratur är 

begränsat. Detta verkar även kunna engagera föräldrarna och tillåta dem att aktivt delta i 

barnens litteracitetsutveckling på förskolan, enligt uttalandet i det sista citatet ovan. Vi 

ser hur kulturell mångfald i beståndet hänger ihop med tanken om familjeinvolvering i 

förskolebiblioteken (avtal Samordnarna, privat ägo). Samtidigt är det ett samarbete som 

knyter an till barnkonventionen när biblioteket verkar med både föräldrar och förskola 

kring barns livslånga lärande (Svensk biblioteksförening, 2003). Genom att medverka på 

föräldramöten, erbjuda litteratur på barnens modersmål och distribuera bokpåsar som 

föräldrarna kan ta med vid hämtning av barnen på förskolan kan förskolebiblioteket bjuda 

in till delaktighet från föräldrarnas sida och på så vis blir barnens litteracitetsutveckling 

en angelägenhet för hela familjen. I följande citat beskriver projektledarna hur de främjar 

föräldrarnas delaktighet i förskolebiblioteket: 

  
- Vi bistår med föräldrapåsar. [---] en påse med... är de sju böcker i varje? som 

föräldrarna bara kan plocka och ta med hem och läsa och sen lämna tillbaka på 

förskolan. 
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- Vi har varit ute på föräldramöten, [namn] och pratat om medveten läsning och där 

betonade vi ju också att det vi pratar om här, kring böckerna, hur medvetet man kan 

använda böcker eller prata om böckerna, det kan man också använda kring nätet, kring 

appar, kring filmer man tittar på. 

 

- Vi trycker väldigt hårt på att man ska informera vårdnadshavare vid olika situationer 

oavsett hur det sker, föräldramöten eller drop-in, eller information på unikum eller 

andra lärplattformar. 

 

Som vi ser det är det unika med förskolebiblioteket att biblioteket vistas där barn och 

vårdnadshavare är. Att biblioteket gör sig till en del av barnens vardag och möjliggör 

bokutlåning utan att föräldrarna behöver ta sig till ett bibliotek. På så vis finns möjlighet 

att skapa mer likvärdiga möjligheter för barn att ta del av litteratur oavsett familjens 

geografiska avstånd till ett bibliotek samtidigt som vårdnadshavare ges ökade kunskaper 

om deras barns språkutveckling. I ett citat ovan nämner bibliotekarierna att de informerar 

föräldrarna om vikten av medveten läsning som gäller såväl böcker som film. I intervjun 

med samordnarna fortsätter diskussionen kring skillnaden i att umgås i vid läsning av en 

bok eller vid en filmvisning: 

 
- Jo, men det vi säger, när vi föreläser på föräldramöten, såklart att vi uppmuntrar det 

digitala, men vi säger också att ingenting kan ersätta en vårdnadshavare som tar sitt 

barn i knät och läser en bok. För det är den här närheten och samtalet efteråt… Att vi 

håller det väldigt högt. 

 

Trots att alla informanter säger att de ställer sig positiva till digitala medier så värderas 

boken högre då den lättare skapar gemenskap. Samordnarna lyfter bokens möjligheter till 

samtal i anslutning till läsandet och diskuterar att det är svårare att fånga upp barns tankar 

på ett naturligt sätt mitt under en film än i samband med en högläsning, även om man 

också i samband med att man ser på film sitter nära varandra. Skillnaden mellan boken 

och andra medier, påtalas av en i samordnargruppen, som att fokuset ligger hos barnet 

vid läsningen men att fallet inte är så vid filmtittandet, vilket också är anledningen till att 

man väljer att arbeta mer med boken från bibliotekens håll.  

 

5.3 Samverkansrollen och bibliotekariens kompetenser  

 

Genom att se på det samarbete som pågår inom förskolebiblioteken via den 

marknadsmodell som Klasson presenterar, omformas biblioteket och förskolan till två 

parter i en förhandling. Det blir då tydligt att det som säljs, eller erbjuds, är 

bibliotekariernas kompetenser. Modellen används därmed för att förtydliga gränserna 

mellan professionerna i samarbetet. Vem gör vad? Eller - då vi undersöker bibliotekets 

bild av samverkan - vad gör bibliotekarierna? Detta synliggör vilka kompetenser som de 

intervjuade samordnarna och bibliotekskonsulenterna väljer att bidra med i samarbetet. 

Det uppstår en skillnad mellan verksamheterna när vi granskar de avtal som skrivits i de 

olika kommunerna. Där den mest etablerade verksamheten har utarbetat ett avtal 

tillsammans med förskolan, som därmed gör att verksamheten med Klassons (1997) roller 

som analysverktyg blir ett resultat av en dialogmodell, har biblioteket i den andra 
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kommunen efter erfarenhetsutbyte med förskolebiblioteksverksamheter i andra 

kommuner utarbetat ett färdigt avtal som de erbjudit till den egna kommunens förskolor. 

Detta har stundvis utgjort en utmaning i kodningen av bibliotekens roller då det blir en 

perspektivförskjutning på samma slags arbete. När biblioteken erbjuder det färdiga 

konceptet förskolebibliotek blir det istället en marknadsroll som anläggs och köp- och 

säljrollen förtydligas i och med att man erbjuder en färdig tjänst och skriver avtal på vad 

som förväntas i retur. Denna skillnad nämns då vi tolkar det som att det delvis förändrar 

den relation som bibliotekarierna får till förskolebiblioteket och förskolan trots att 

samordnare och bibliotekskonsulenter använder sig av samma slags kunskaper och 

argument för dess nödvändighet inom samarbetet. 

 

I första analysdelen förtydligades bibliotekets roll som projektledande för 

förskolebiblioteket. Samordnare och bibliotekskonsulenter håller ihop kontakten med 

förskolorna och kallar in till nätverks- och fortbildningsmöten. Att arbeta med det 

övergripande strategiska ansvaret för förskolebiblioteken och att agera koordinator för 

nätverksträffar är därmed en tydlig ansvarsfördelning inom projektet som vi kan se utifrån 

avtal och intervjuer. Detta bekräftar bilden av bibliotekarien som en relationsprofession 

och behovet av utvecklade kommunikativa kompetenser (Kåring Wagman, 2008). Den 

dialogmodell som framträdde i analysens första del tillåter oss även se en uppdelning av 

kompetenser via den ömsesidiga tillit till varandras kunskaper som uppenbaras när man i 

detta nätverk plockar in varandras kompetens i gemensam kompetensutveckling (så som 

vi såg i exemplet med spridningen av IKT-pedagogers kunskaper). 

 

I analysens andra del kunde vi se att bibliotekariernas val av arbetsformer är nära 

sammankopplat med bibliotekens läsfrämjande uppdrag. Det vi kan utläsa ur materialet 

är att de intervjuade bibliotekarierna uttrycker att de håller sig nära folkbibliotekens 

uppdrag att ägna särskild uppmärksamhet åt barn och unga i att främja språkutveckling 

och stimulera till läsning (bibliotekslagen, 2013:801). I studiens empiriska underlag ter 

sig förmyndarrollen och marknadsrollen överlappa i hög grad då de “erbjudna tjänsterna” 

grundas i behovet av att arbeta med språkutveckling och läsfrämjande för barn. En, 

kanske inte så häpnadsväckande, upptäckt när vi kodar materialet efter en 

marknadsmodell, är att bibliotekarierna själva framhäver de kompetenser som förknippas 

med det läsfrämjande arbetet ihop med den fysiska boken. Men det går även att utläsa en 

antydning om att all kompetens som förknippas med läsning, av såväl fysiska eller 

digitala böcker, är något som bibliotekarierna upplever en förväntan om att de ska bidra 

med i samarbetet. Så här resonerar informanterna om de egna kompetenserna i 

förskolebiblioteket: 

 
- För mig är det naturlig att jag pratar läsning och böcker för det är det som är min 

kompetensbit. 

 

- Biblioteket är de som har kompetensen att... köpa in böcker. Litteraturen. 

- Alltså göra urval. Omvärldsbevakning. Sådana saker. 

 

- Vi är så här nära boken hela tiden. Och jag tror [att] de… och det får vi ju signaler [på] 

hela tiden, att det vill man också ha. 

- Jag tänker att den biten hittar de kanske inte självklar kompetens i andra kanaler, utan 

där är ju vi den självklara vägen in. 
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Det framstår för oss tydligt i materialet att de kompetenser som bibliotekskonsulenterna 

och samordnarna själva lyfter förknippas med det läsfrämjande uppdraget. Dessa beskrivs 

som kompetenser kring medveten läsning, kvaliteten i bilderböcker, högläsningens 

betydelse, inspiration till läsning, boktips, samt representation och mångfald i urvalet. 

Den litteracitetsbundna kompetensen är något som erbjuds och förväntas av biblioteken 

även om det är förskolepersonal som tillämpar den praktiska kunskapen i arbetet med 

barnen. Här kan vi se att bibliotekarierna får en slags expertstatus vilket gör att de kan 

fungera som det stöd till pedagogerna som de är avsedda att göra (jfr Rydsjö, 2003). 

 

Däremot finns ingen förväntan från förskolans håll, enligt projektledarna, att biblioteket 

ska bidra med kunskaper om medielitteracitet eller bidra med stöd kring digitala 

kompetenser. På vår fråga om förskolepedagoger uttryckt behov kring digital samverkan 

får vi rakt igenom nekande svar. Att folkbiblioteken har ett uppdrag att arbeta med digital 

utveckling anser Svensk biblioteksförening vara självklart och hänvisar på sin hemsida 

till bland annat till den svenska bibliotekslagen och UNESCO:s Folkbiblioteksmanifest. 

Projektledarna i båda intervjuerna diskuterar uppdelningen av arbetet mot förskola och 

digitalt arbete som verkar vara åtskilt i den interna uppdragsfördelningen. Så här svarar 

bibliotekskonsulenterna på frågan om hur de arbetar digitalt mot förskolan:  

 
- Fast vi jobbar ju inte så mycket mot små barn utan då är det ju mot vuxna och 

ungdomar. 

- Det är problematiskt eftersom det är olika typer verksamheter [...]. Men steget borde 

inte vara jättelångt egentligen 

 

Arbete med digital delaktighet och förskolebarn verkar inte överlappa i särskilt hög 

utsträckning utan faller inom folkbibliotekens andra verksamhetsområden. De 

intervjuade svarar på frågan om digital samverkan med att det är en kompetens som redan 

finns inom förskolan i form av t.ex. IKT-pedagoger. Däremot nämns tjänsten Polyglutt i 

båda intervjuerna, vilket är en tjänst för digitala bilderböcker på flera språk och som riktar 

sig specifikt till förskolan. Samtalen kring den digitala tjänsten blir intressant ur ett 

marknadsperspektiv då det framgår att förskolorna vänder sig till biblioteken i frågan om 

upphandling av densamma då det rör sig om ett utbud av böcker. Enligt både samordnare 

och bibliotekskonsulenter framgår det att förskolan vänder sig till biblioteket vid alla 

slags sammanhang som har med boken att göra. Detta kan tolkas som både ett svar på 

vilken relation biblioteket har till förskolebiblioteket så väl som vilka kompetenser 

bibliotekarierna lägger in i samarbetet. De bibliotekskompetenser förskolan uttrycker 

önskemål om är enligt samordnarna och bibliotekskonsulenterna klassiska 

bibliotekariekompetenser kring litteratur och läsning. Detta kan vi se exempel på i 

samordnarnas uttalanden nedan: 

 
- Så fort det gäller bilderböcker, även om det är i digitalt format, så vänder de sig till oss. 

 

- Boken, och fördjupning kring boken, boksamtal, högläsningens betydelse, kvaliteten i 

bilderböcker… 

- Och inspiration till läsning. 

- Nyheter. De är helt galna i tips! När vi tipsar om nyheter är det roligaste de vet. 

 

I båda intervjuerna framkommer det att bibliotekarierna själva har en vidare syn på vad 

som ingår i bibliotekets kompetenser än vad de upplever att samarbetspartnern och även 
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andra användare uppfattar som bibliotekets område, vilket speglas i samordnarnas 

respektive bibliotekskonsulenternas uttalanden nedan: 

 
- Jag tänker lite det här med att vi som jobbar på bibliotek har ofta en ganska 

framåtsträvande och vidsynt bild av vad bibliotek kan vara. Vi bibliotekar och vi är vår 

kompetens och vi är inte lokalerna osv, osv, osv. Medan våra användare oftast har en 

mer traditionell syn på vad ett bibliotek är och ska göra och vad som är fokus på vår 

verksamhet, och så även bland många, inte alla, men många, av förskolepedagogerna. 

Att biblioteket är böcker.  

 

- Jag tänker på det här att vad bibliotekarier är duktiga på det är ju att granska, att vara 

källkritiska. Kolla olika sidor, databaser, sånt tänker jag är bibliotekarier duktiga på. 

 

Den dialogmodell som förskolebiblioteken bygger på, där samordnare och 

bibliotekskonsulenter agerar som stöd för förskolans litteraturfrämjande arbete, 

förutsätter att lyhördhet för förskolans uttryckta behov kombineras med bibliotekariernas 

yrkeserfarna kunskaper. Ett marknadsperspektiv som baseras på ett utifrånperspektiv 

tillåter oss att ställa frågor om varför inte fler kompetenser än de som önskas av förskolan 

förs in i samarbetet. Frågan om en bredare digital samverkan mellan bibliotek och 

förskola grundar sig hos oss i idén om att även små barn har rätt till en jämlik tillgång till 

digital teknik i ett allt mer teknikintensivt samhälle (Bjurulf, 2013). Här blir det intressant 

när en av bibliotekskonsulenterna kommer in på och resonerar kring att den kunskap som 

de lägger in i samarbetet behöver vara efterfrågad för att det inte ska kännas påtvingat, 

som vi tidigare tagit upp i avsnittet om folkbiblioteket och förskolebiblioteket: 
 

- [...] jag tänker att vi sitter på en ganska stor kompetens, det är klart att man skulle vilja 

att den utnyttjas i alla typer av sammanhang som den skulle kunna utnyttjas. Men det 

känns ju som att… jag tycker att det är problematiskt när biblioteket kommer och: här 

har vi den här informationen till er, var så goda och ta emot den. Det känns som att 

frågan måste komma från ett annat håll eller läggas uppifrån på något sätt. 

 

Återigen går det att se att bibliotekarierna uttrycker att de hellre tar en reaktiv roll och 

tillhandahåller efterfrågade kunskaper än en proaktiv roll där man erbjuder kompetenser 

som inte uttryckligen efterfrågats (jfr. Johansson, 2010). Kanske kan viljan att invänta 

samarbetspartens önskemål tolkas som att bibliotekarierna ogärna antar en säljroll utan 

istället har en önskan om att det arbete som sker inom förskolebiblioteksverksamheten 

sker i form av ett gemensamt arbete, en öppen dialog mellan människorna som arbetar på 

båda arbetsplatser. En mer jämlik relation. Den forskning Johansson (2010) och Rydsjö 

(2007) presenterar låter oss se en bibliotekarieidentitet som gärna antar en lyhörd, 

respektfull och icke-dömande roll i bemötande och kommunikation med andra, vilket 

skulle kunna ses som en motsättning till att anta en säljande roll. Förskolan uttrycker 

gentemot biblioteket, enligt projektledarna, ett önskemål om att den tryckta boken får stå 

i centrum. Här verkar finnas ett möte mellan det från förskolan uttryckta behovet och det 

bibliotekarierna ser som sin kärnkompetens. De kompetenser kring t.ex. medielitteracitet 

eller digitala resurser för barn som bibliotekarierna innehar verkar man inte dela med sig 

av om inte förskolan frågar efter dem. Detta bekräftas av Rydsjö och Elf (2007) som i sin 

kunskapsöversikt om barn- och ungdomsbibliotek kunde se att information om böcker 

och redskap för arbetet med att stödja barns språkutveckling är de kompetenser som 

förskolorna själva uttrycker att de saknar. Även från bibliotekarierna i våra intervjuer 
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framhålls kompetenser kring boken som den egna kärnkompetensen. Biblioteket vill 

bidra med läs-, litteratur- och språkutvecklingskompetenser. De uttrycker att de ser ett 

behov av att prata och informera om högläsningens betydelse, medveten läsning, 

kvaliteten i bilderböcker och inspirera till läsning både gentemot pedagoger och 

vårdnadshavare. Även här speglas i mångt och mycket våra informanters uttalanden i den 

inringning av barnbibliotekariens kompetenser som Rydsjö och Elf (2007) skriver om. 

Barnbibliotekariens huvudexpertis är även enligt våra informanter, kännedomen om 

litteraturen, angående utgivning, men kanske framför allt att lyhört kunna vägleda och 

entusiasmera barn, föräldrar och pedagoger till läsning liksom en förmåga att 

kommunicera och etablera nätverk med andra yrkesgrupper. 
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6. Diskussion och slutsatser 

Efter att ha kodat och analyserat det empiriska materialet utifrån de tre olika rollerna; 

dialogrollen, förmyndarrollen och köp- och säljrollen; är det komplexiteten av 

bibliotekarieprofessionen som stiger ut i ljuset. Alla tre roller går att finna i uttalanden 

från intervjuerna men den som är mest framträdande är dialogrollen som visas i hela det 

organisatoriska nät som spunnits i förskolebiblioteken och som visar på att samordnare 

och bibliotekskonsulenter ser det som ett jämställt samarbete. Samtidigt visar det på en 

stark biblioteksidentitet där de intervjuade står för de egna unika kompetenserna i 

förhållande till förskolan som institution. En försiktig förmyndarroll kan beskrivas i det 

faktum att man arbetar för den goda boken som är oslagbar i många aspekter när man ska 

arbeta läsfrämjande med förskolebarn. Och i detta saknar vi till viss del att 

bibliotekarierna inte tar en marknadsroll och erbjuder tjänster i fler avseenden än i det 

läsfrämjande. Ett antagande av marknadsrollen har vi däremot funnit i den nyetablerade 

verksamheten i uppstartsfasen av förskolebiblioteken. Här kan vi se en nyansskillnad 

mellan de två verksamheterna: bibliotekskonsulenterna i den nyetablerade verksamheten 

antar en marknadsroll då de erbjuder ett färdigt koncept och ett avtal till förskolorna i sin 

kommun som reaktion på ett identifierat behov av förskolebibliotek i lokalsamhället (och 

utmanar därmed synen på bibliotekariens reaktiva roll i samarbeten), medan samordnarna 

i den etablerade verksamheten (som också identifierade ett behov av förskolebibliotek) 

utarbetade avtalet i dialog med förskolan.  

 

Det framgår att ett förskolebibliotek är många saker: precis som Andersson (2015) 

beskriver förskolebiblioteken är det en modell för att nå ut till vårdnadshavare med 

information om barns läs- och språkutveckling och ett sätt för bibliotekarien att vara en 

resurs som förser förskolepersonal med kompetens för medveten läsning. 

Förskolebiblioteken är ett rum med böcker samtidigt som det är en integrerad del av hela 

förskolans lokaler. Det är en politisk satsning för att höja likvärdigheten av barns tillgång 

till böcker och läsning. Men framförallt är det en öppen kanal mellan folkbiblioteken och 

förskolorna. Förskolebibliotek kan ses som en utmärkt implementering av FN:s 

barnkonvention som strävar efter att sätta barns bästa i främsta rummet och att barn ska 

göras delaktiga i alla beslut som rör dem. De är även ett nödvändigt svar på de förslag till 

följd av rapporten Tänka framåt men göra nu (2006), som avsåg att förbättra barns 

möjligheter till kulturengagemang och eget skapande. Den relation som folkbiblioteket 

utvecklar i samband med förskolebiblioteken är väldigt mycket den av stödjande art. Som 

del av en relationsprofession ser vi att samordnarna och bibliotekskonsulenterna tar en 

inlyssnande ställning till förskolornas uttryckta behov av litteracitetskompetenser. Det 

går även att bekräfta Rydsjö och Elfs (2007) och Johansson och Liljemarks (2017) 

slutsatser om att det är folkbiblioteken som tar både initiativet till samverkan och den 

större delen av ansvaret för att driva förskolebiblioteksverksamheten, och Johanssons 

(2010) resultat om att bibliotekarier hellre antar en proaktiv än en reaktiv roll i 

samarbeten. Detta kan nästan te sig som en motsättning i bibliotekariernas yrkesroll där 

man initierar och driver projekten men överlämnar makten över det specifika innehållet 

till den andra parten i samarbetet. 

  

Vi har själva ställt oss frågande till varför man inte lägger in kompetenser kring andra 

former av berättande än de i form av bokläsning. I intervjuerna framgår det att man tänker 

på källkritiskt arbete även när det gäller digitalt innehåll trots att det inte är kompetenser 



36 

som erbjuds i någon större utsträckning till förskolan. Kanske är det så för att dessa 

kompetenser redan anses finnas inom förskolan och att det därför inte ses som ett behov? 

Det går även att se förskolebiblioteken som ett svar på att det finns ett (akut) grundbehov 

av att förse barn med böcker och vuxna med kunskaper kring medveten läsning vilket 

behöver fyllas i första hand, innan fokus läggs på t.ex. digitala medier. Då relationen till 

förskolebiblioteket är av stödjande art kan det förklara varför man är ovillig att kasta in 

alla sina kunskaper och kompetenser i samverkansmodellen och hellre tar en dialog- och 

samarbetsroll än en marknadsroll. Detta skulle förklara samordnarnas dualistiska natur då 

folkbiblioteken, som del av den offentliga sektorn, har en yrkesroll som gärna är med i 

debatten samtidigt som man vill lämna utrymme för andras värderingar. Men vi har även 

funnit antydningar av att bibliotekariernas förväntade kompetens är starkt förknippad med 

läsning av böcker, fysiska som digitala, samtidigt som det inte efterfrågas kompetens 

kring andra former av litteracitet. Den betydelse som informanterna tilldelar den 

medvetna läsningen av boken får heller inte misskrediteras. Det är på goda grunder som 

arbetet med boken lyfts i samverkan och trots att vi i uppsatsarbetet letat efter fler uttryck 

av litteracitetsutveckling så går det inte att förbise behovet av arbetet med grundläggande 

läsutveckling som ett första behov. Även detta kan sägas vara en följd av att samordnare 

och bibliotekskonsulenter är en stöttning för de enskilda förskolornas behov istället för 

en del av en större gemensam verksamhetsplan som innefattar alla förskolors behov av 

litteracitetsstöd av såväl litteratur som digitala medier. 

  

De litteraciteter som samordnare och bibliotekskonsulenter arbetar med är även av det 

slag som efterfrågas i ett skolsammanhang och kan kopplas till förskolans läroplan (Lpfö 

98, rev. 2016). Kanske kommer den ändring i läroplanen som sker senare i år (mer 

specifikt i juli 2019) och som betonar arbete med elevers digitala kompetens (Skolverket, 

2019), påverka samverkansformen så att det arbetas mer med digitalt material. Det har 

länge påtalats ett behov av att barn och unga utvecklar medielitteracitet, dvs. att de har 

kunskap om medier och förmågan att ställa sig kritiska till dessa (Carlsson, 2010). Detta 

bekräftas bland annat i forskning kring medielitteracitet (se Jang & Kim, 2018) så väl 

som kring barnbibliotek där rapporten Fremtidens biblioteksbetjening af børn (2008) 

åberopar att barnbibliotekets roll är att stödja barn i att utveckla de kompetenser som 

behövs i kunskapssamhället och i en modern demokrati, liksom att ge förutsättningar för 

barns empowerment genom att erbjuda upplevelser och kunskaper kring olika medier på 

ett sätt som speglar barns intresse och är som relevant för dem. Medielitteracitet är 

ingenting vi finner att bibliotekarierna arbetar med tillsammans med förskolebarnen, utan 

empirin visar tydliga tecken av att det främst är tryckt text som lyfts inom ramen för 

förskolebiblioteken. Trots att det har varit svårt att avgöra vilka värderingar som 

bibliotekarierna förmedlar i arbetet så kan valet av medier och litteracitet tydas som att 

det är läsning av böcker som värderas högst.  

 

Det är möjligt att se hur man inom ramarna för samverkansformen förskolebibliotek 

skulle kunna arbeta med att erbjuda litteracitetskunskaper som hänger ihop med media 
och digitala verktyg tillsammans med andra kulturella uttryck som musik, bild och film. 

Kjällanders (2016) forskning ger oss en fingervisning om hur man inom ramen för 

förskolebiblioteket skulle kunna ge förutsättningar för barns empowerment och utveckla 

arbetsmetoder som möjliggör ett jämlikt lärande, skapande och varande tillsammans, 

vilket utjämnar ålders-, språkliga- och kunskapsförutsättningar genom att använda 

exempelvis lärplattan som verktyg. Liksom Sandin (2011) poängterar finns det en 
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möjlighet för barnbiblioteket att vara ett forum där barn kan möta och skapa olika 

berättelser i flera medieformat (som bild, ljud, teater, osv.). Men detta skulle kräva att 

bibliotekarien tar en mer aktiv säljroll och argumenterar för valet att arbeta med digitala 

lösningar utifrån ett bredare samhällsperspektiv. Och det är möjligtvis ingen bekväm roll 

att träda in i. Här har vi sett en skillnad i roller hos bibliotekarierna i de olika kommunerna 

där den nyare verksamheten använt förskolebiblioteksmodellen som ett svar på ett 

identifierat samhällsproblem: att vuxna högläser mindre för barn och att barn själva läser 

mindre för nöjes skull.  

 

I kapitlet Förskolebiblioteket i kontext kunde vi se att det från flera olika håll hörs röster 

som förespråkar att biblioteket aktivt arbetar med att möta det nyfikna, skapande barnets 

önskemål och behov med ett brett spektra av berättelser, kultur och medier, både med 

hänvisningar till personlig utveckling och ur ett samhälleligt demokratiskt perspektiv (jfr 

Fremtidens biblioteksbetjening af børn, 2008; Hvenegaard Rasmussen & Jochumsen, 

2010; Juncker, 2010; Rydsjö, Limberg & Hultgren, 2010; Sandin, 2011; Jang & Kim, 

2018). Om man sedan kan utgå ifrån att Hansson (2012) har rätt om att det är i samverkan 

man hittar bibliotekariernas kärnkompetenser i professionen. Då undrar vi: om 

bibliotekarier inte utnyttjar sina kompetenser kring medielitteracitet och digital 

utveckling i en samverkansform som verkligen kan gynnas av den - när ska de då 

användas? 

 

6.1 Förslag till fortsatt forskning 

 

Det har blivit uppenbart för oss under uppsatsens gång att vår initiala forskningsansats, 

att undersöka bibliotekets roll i små barns digitala delaktighet och litteracitetsutveckling, 

var för tidigt ute. Ändringar kring digital kompetens är på gång i läroplaner men har ännu 

inte hunnit implementeras. Det vore därför intressant om det görs uppföljande forskning 

på hur det arbetas med små barn, medielitteracitet och digital delaktighet om ett par år, 

för att se om det har skett en förändring inom förskolebiblioteken.  
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Bilaga 1. Intervjuguide 

 
Inledningsvis informerar vi: 

- Om oss: Bibliotekarieprogrammet, Högskolan i Borås 
- Uppsatsens ämne: Bibliotekariers/bibliotekspersonals syn på barns digitala 

delaktighet och möjligheter samt utmaningar för förskolebiblioteket att stödja 
barns digitala delaktighet. 

- Hur vi behandlar personuppgifter samt samtyckeskravet: 

 
Inledningsfrågor 

- Kan ni berätta lite om arbetet med förskolebibliotek? 
▪ Vad är ett förskolebibliotek? 
▪ Vad låg bakom beslutet att starta upp förskolebibliotek? 
▪ Hur arbetar ni, rent praktiskt, med förskolebibliotek?  

 
- Hur skulle ni definiera delaktighet? 

 
Vilken syn har folkbibliotekarien på barns digitala delaktighet? 
 

- “Vad är barns digitala delaktighet för er?” / Vad har ni för tankar om barn och 
deras digitala delaktighet? 

 

Vilka möjligheter respektive utmaningar ser samordnare för förskolebiblioteket i 
en roll som stödjer barns digitala delaktighet? 
 

- Hur skulle biblioteket kunna arbeta digitalt i förskolan? 
- Har förskolepedagogerna uttryckt ett behov kring någon form av digital 

samverkan? 
- Vilka möjligheter ser ni för förskolebiblioteket att arbeta med digitala verktyg 

gentemot barnen? 
- Vilka utmaningar ser ni med ett sådant arbete? 

 
Avslutningsvis 
Tacka för medverkan 
Vill ni läsa transkriberingen av intervjun? 
 


