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Abstract: The purpose of this thesis is to get a closer look at the 

relations between representatives from different occupational 

groups after collaborating in the form of a project. The 

project, involving professionals from the public library, the 

centre for culture and the pre-schools in Bollnäs focused on 

basic values and was clearly linked to the curriculum of the 

pre-school. My aim was to find out what possibilities and 

challenges the participants had experienced in collaborating 

with each other. I also wanted to find out how collaborating 

in this project might change the participants attitudes towards 

each others professional competence. I performed a case 

study using semi-structured inteviews to collect the empirical 

material. The results were analyzed using Lena Folkessons 

theory regarding the interaction between school librarians and 

teachers. The conclusions are that this particular 

collaboration has contributed to insights which could turn out 

to have value in future collaborations and that it has 

generated creative processes which can be further developed. 
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1. Inledning 

Frågan om samverkansprojekt mellan folkbibliotek och andra yrkesgrupper är ett ämne 

som med jämna mellanrum dyker upp i arbetet på ett folkbibliotek. I förordet till 

idéboken Det är möjligt!: 37 recept på samverkan: äldreomsorg, 

funktionshindersomsorg, bibliotek (2013) skriver Krister Hansson från Regionbibliotek 

Stockholm att det i dagens läge är ”svårt att klara sina åtaganden och utveckla sin 

verksamhet utan att samverka med andra” (Solsmo, Stenberg-Lundin, Sundström, & 

Vartiainen, 2013, s. 5). Ofta samverkar folkbiblioteket med förskolan, som till stor del 

använder sig av just folkbibliotek istället för skolbibliotek när det kommer till 

läsfrämjande arbete. Men även andra typer av pedagoger och yrkesgrupper har ett behov 

av samverkan med folkbiblioteket. Detta bekräftas i rapporten Bibliotekens planer 

(2012) utgiven av Kungliga biblioteket där det framgår att två tredjedelar av de 

svarande folkbiblioteken har ett samarbete med kommunens förskolor eller grundskolor. 

Hälften har någon form av samarbete med BVC, äldreomsorgen eller något 

studieförbund och 12 procent samarbetar med företag av något slag (Bibliotekens planer 

2012, 2012). 

Att både bibliotek och pedagoger önskar någon form av samverkan tycks vara en 

generell uppfattning. Men hur ska detta samarbete se ut? I Inte bara läsvila -Tankar och 

idéer från samverkansprojekt mellan bibliotek och förskola (2004) beskriver Gertrud 

Widerberg hur viktigt det är att inte bara tillhandahålla böcker till barn. Vuxna har ett 

ansvar att visa att folkbiblioteket är barnets rum att nyttja likväl som vuxnas 

(Widerberg, 2008). Samarbete mellan bibliotek och förskola är inte något nytt i Sverige, 

utan har förekommit under lång tid. Under 1970- och 80-talen stärktes traditionen, och 

exempel på samverkansområden är bokförsörjning, kompetensutveckling och 

fortbildning (Rydsjö, 2004).  

Samverkansprojekt i stort blir mer och mer vanligt förekommande inom organisationer 

och yrkesgrupper av olika slag. Orsakerna till dessa är många, men ofta är det 

ekonomiska och kunskapsmässiga aspekter som tas upp. Det är en styrka att samverka 

och det är möjligt att genom samverkan uppnå mål man inte klarar på egen hand 

(Lindberg, 2009). Det finns både fram - och baksidor med samverkan, mycket har att 

göra med deltagarnas inställning, förutsättningar och förväntningar. Det kan finnas en 

oro för vad samverkan kommer att innebära för individen eller organisationen- alla ser 

inte förändring som något positivt. Om det inte är tydligt vad man får göra och inte, vad 

som förväntas och vad som är det egentliga målet leder detta till stress och negativa 

känslor. Samverkan är ofta tidskrävande och om man inte ges den tid som krävs spär 

detta på irritationen. Men att samverka upplevs även i många fall som positivt och 

utvecklande. I lyckade samverkansprojekt ges möjlighet att utbyta kunskaper och 

erfarenheter med andra yrkesgrupper (Danermark, 2000).  

Jag tänker att dessa möjligheter rimligtvis leder till att de olika parterna får ut något 

genom att samverka med varandra, och det är vad jag kommer titta närmare på i min 

undersökning som handlar om ett samverkansprojekt på kulturhuset i Bollnäs. 
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1.1. Bakgrund 
 

Kulturenheten i Bollnäs kommun inryms i ett ”kulturkvarter”, förutom själva 

kulturkontoret innehåller kvarteret folkbibliotek, kulturskola, konsthall, fritidsgård och 

turistinformation (Bollnäs kommun, 2019). Det ligger i verksamhetens intresse att få 

nya generationer att komma till lokalerna för att ta del av kulturutbudet, inte minst 

folkbiblioteket strävar efter att visa vad som erbjuds. Att jobba för att visa att de olika 

delarna av kulturkvarteret arbetar inkluderande, främjar demokrati och är en arena för 

skapande och kreativitet har hög prioritet för alla verksamheter i kulturkvarteret. Man 

försöker i mångt och mycket få till ett samarbete mellan kulturkvarterets olika aktörer 

där det är möjligt. Ibland finns det naturliga kopplingar som man strävar efter att bygga 

vidare på, så är fallet när vi kommer till det projekt jag tänker rikta in mig på att 

beskriva och undersöka närmare.  

 

Enligt bibliotekslagen är det folkbibliotekens uppgift att särskilt ge uppmärksamhet till 

barn och ungdomar för att stimulera läsning (Bibliotekslag 2013:801, 2013). Barn och 

ungdomar är tillika en naturlig målgrupp inom ett kulturkvarter som inrymmer 

kulturskola, och att samarbeta sinsemellan verksamheterna borde vara ett effektivt sätt 

att ge barn en bra kulturupplevelse. Att folkbibliotek och förskola samarbetar har som 

tidigare nämnts en lång tradition i Sverige (Rydsjö, 2004). Att även involvera de andra 

delarna av ett kulturkvarter i ett samverkansprojekt ter sig naturligt, eftersom 

”biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och 

intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i 

övrigt” (Bibliotekslag 2013:801, 2013).  

 

Läsåret 2016/2017 påbörjades ett projekt inom Bollnäs kommun med namn ”Tema 

värdegrunder”, i dagligt tal benämns projektet ”Värdegrundsprojektet”, vilket är den 

benämning jag fortsättningsvis använder mig av. Projektet initierades av 

barnkulturgruppen inom kulturkvarteret, där representanter från folkbibliotek, konsthall 

och kulturskola bidrar med sina olika delar av verksamheten. En barnbibliotekarie, en 

hantverkspedagog, en danspedagog och en musikpedagog ingår i gruppen.  

 

Man hade under tidigare samverkanstillfällen med förskolan uppfattat att 

förskolepedagogerna tyckte att det kunde vara en fördel med någon form av samordning 

istället för flera separata inbjudningar från kommunens kulturverksamheter. Det 

anordnades ett möte med kommunens förskolechefer för att ta reda på vad det var 

personalen vid förskolorna önskade vid ett eventuellt samarbete. Förskolepedagogerna 

hade en önskan om ett material med tydlig anknytning till läroplanen och på temat 

värdegrund. I de delar av läroplanen för förskolan som rör värdegrund kan man läsa att 

värden som rättvisa, jämställdhet och hänsyn gentemot andra människor ska belysas i 

det dagliga arbetet. Det framgår även att konkreta upplevelser hjälper barn att tillägna 

sig normer och värderingar (Läroplan för förskolan Lpfö98, 1998). Ur ett biblioteks- 

och informationsvetenskapligt perspektiv är det synnerligen relevant att i ett tidigt skede 

dela med sig av de värderingar och den öppenhet som ska genomsyra 

folkbiblioteksverksamheten. Biblioteket är en plats som är öppen för alla oavsett 

ursprung, bakgrund, politiska ståndpunkter och dylikt. Projektet har gett tillfälle att 

involvera barngrupper i samverkan med andra yrkesgrupper i det värdegrundsarbete 

som kan sägas ligga till grund för folkbibliotekets demokratiska uppdrag (Bibliotekslag 

2013:801, 2013).  
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Tanken med projektet var att kulturkvarterets olika verksamheter skulle samverka 

sinsemellan, och dessutom få till en samverkan med kommunens förskolor. Det fanns 

också en integrationstanke bakom projektet, då det under många år kommit relativt stora 

mängder nyanlända till Bollnäs kommun. Från 2009 fram till 2017 har antalet utländska 

medborgare inom Bollnäs kommun fördubblats (Statistikdatabasen, 2018). Det fanns en 

möjlighet att få ekonomisk hjälp av integrationsenheten i Bollnäs kommun om man 

kunde påvisa att projektet bidrog till integration av nyanlända. Här kom en idé om att 

involvera personer med utländsk bakgrund som skulle fungera som språkstöd till de 

barn som ännu inte hade det svenska språket. Det var tänkt att leda till integration 

mellan språkstödjarna och representanterna från de andra yrkesgrupperna och därmed 

förhoppningsvis ge språkstödjarna en väg in i yrkeslivet. Språkstödjarna skulle även 

vara till hjälp när det gällde att integrera de nyanlända barnen som ännu inte riktigt 

behärskade språket och bistå vid kontakten med personalen från kulturhuset och 

förskolepedagogerna. I beslutet på ansökan där bidraget beviljas från 

integrationsenhetens sida kan man läsa att förutsättningen för att alla barn ska kunna ta 

till sig upplevelserna till fullo och förstå det tema som förskolorna önskat, nämligen 

värdegrund krävs åtminstone två språkresurser som deltar i projektet (Hadzizulfic, 

2016).  

 

Rent praktiskt fungerar det så att kommunens alla förskolebarn bjuds in till kulturhuset 

två gånger under läsåret. Deltagandet är obligatoriskt och träffarna samt arbetsmaterialet 

har förskolans läroplan som utgångspunkt. Ett tillfälle kan se ut ungefär som följer: 

Barngruppen anländer till kulturhuset på morgonen, där de har en samling som 

presenterar dagen. Sedan får de ta del av en dramatiserad saga, som barnbibliotekarien 

själv skrivit manus till med utgångspunkt från en barnbok som passar temat. Exempel 

på böcker som dramatiserats är ”Pudlar och pommes” av Pija Lindenbaum, ”Vilda säger 

nej” av Marie Bosson Rydell och ”Ebbe leker familj” av Petra Nilsson. Dessa är böcker 

som berör ämnen som utanförskap, hur det är att tvingas flytta till ett främmande land, 

olika familjekonstellationer, genus och så vidare. Efter dramatiseringen delas barnen 

upp i två grupper där den ena gruppen får delta i en workshop med sång, musik och 

dans och den andra gruppen har en skapande aktivitet. Barngruppen bjuds sedan på 

lunch i kulturhusets restaurang och därefter fortsätter workshop-aktiviteterna (M. 

Björkbacka, K. Håkansson, J. Tysklind, H. Zetterlund, personlig kommunikation 12 

november 2018).  

 

Förskolorna får vid dagens slut ett utförligt arbetsmaterial att arbeta vidare med på 

hemmaplan, där sånger, aktiviteter och lästips inom temat finns med. Varje aktivitet 

som finns med i arbetsmaterialet har en referens till läroplanen, så att pedagogerna 

tydligt ser sambandet. Förhoppningen är att arbetet med temat inte ska ta slut efter 

besöket, utan vara ett startskott för fortsatt arbete (J. Tysklind, personlig 

kommunikation 12 november 2018). Vid dessa träffar finns språkstödjare med som en 

hjälp till de barn som behöver. Dock börjar man se att språkstödjarnas roll vid träffarna 

blivit mindre för varje termin (K. Håkansson, personlig kommunikation 12 november 

2018). Många av de barn med utländsk bakgrund som finns på förskolorna har redan 

lärt sig svenska, och eftersom invandringen stabiliserat sig och till och med börjat 

sjunka kommer rimligtvis behovet av språkstöd göra detsamma (Statistikdatabasen, 

2018). 
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1.2. Problemformulering 
 

I arbetet på ett folkbibliotek finns av många anledningar ofta ett behov av samverkan 

mellan olika professioner. Skälen till samverkan är många, de kan exempelvis vara 

ekonomiska, kreativa eller att en särskild kompetens krävs för att målen ska nås.  

Förskolor, skolor och organisationer vänder sig till folkbibliotek, och folkbiblioteket i 

sin tur, vänder sig till dem för att uppfylla sitt demokratiska uppdrag. En bibliotekarie 

får ofta möjligheten att samverka med andra yrkesgrupper exempelvis i projektform. 

Hur påverkas relationerna mellan medarbetare i ett projekt som kräver att man 

samverkar över verksamhetsgränserna, vilka förväntningar har man på varandra och hur 

förändras synen på varandras professioner under projektets gång? I det här fallet har 

pedagogerna själva efterfrågat ett projekt som anknyter till läroplanen, vad är effekten 

av denna koppling?  

 

Det kan vara av intresse för verksamheter som exempelvis folkbibliotek, som ofta måste 

ingå i olika samverkanskonstellationer, att veta vad som får ett samarbetsprojekt att 

flyta på bra eller vad som kan vara svårigheten med ovannämnda. Det kan även vara av 

intresse att undersöka samspelet mellan olika verksamheter för att underlätta framtida 

samverkan däremellan. Hur förändras synen på varandras verksamheter och 

yrkeskategorier genom ett samverkansprojekt av detta slag?  

 

1.3. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med uppsatsen är att öka kunskapen om vad som händer när bibliotekarier och 

olika typer av pedagoger tillsammans samverkar i ett projekt. Vidare avser jag att 

klarlägga hur det fungerar när representanter från flera yrkesgrupper behöver samverka, 

och hur relationerna sinsemellan utvecklas under projektets gång. Genom den kunskap 

undersökningen genererar skapas förståelse för hur representanterna från de olika 

yrkesgrupperna ser på varandras yrkeskompetens efter att ha deltagit i ett 

samverkansprojekt. Ökad kunskap gällande detta gör att man lättare kan förutse vilka 

möjligheter som finns och vilka svårigheter som kan uppstå inom ett 

samverkansprojekt. Den kan också öka förståelsen för vad som krävs för att ett 

samverkansprojekt av detta slag ska fungera på det sätt det är tänkt och därmed uppfylla 

satta mål och förväntningar. De frågor jag avser besvara är: 

 

• Vilka möjligheter ser deltagarna i projektet med samverkan av detta slag? 

• Vilka utmaningar ser deltagarna i projektet med samverkan av detta slag? 

• Hur ger representanterna för de olika yrkesgrupperna uttryck för varandras 

kompetenser efter att ha deltagit i samverkansprojektet?  

 

1.4. Avgränsningar 
 

Då detta är en fallstudie, avgränsas studien till att gälla ett specifikt samarbetsprojekt 

inom Bollnäs kommun och hur samverkan fungerat mellan de olika yrkesgrupper som 

ingår där. Studien berör de som är inblandade i projektet, nämligen personal från 

kulturkvarterets sida och förskolepedagoger. Det är deras upplevelse av projektet 

uppsatsens resultat bygger på. 
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1.5. Definition av begreppet samverkan 
 

Det centrala i denna uppsats är begreppet samverkan och det är på sin plats med en 

definition av vad som innefattar begreppet i denna kontext. Många gånger används 

begrepp som samverkan och samarbete synonymt, men det finns en skillnad mellan de 

olika benämningarna som bör tydliggöras. 

  

Huxham och Vangen (2005) anger i boken Managing to Collaborate: the theory and 

practice of collaborative advantage att samverkan kan uppstå i vilken situation som 

helst, där man jobbar tillsammans över organisationsgränser för att nå ett positivt 

resultat (Huxham & Vangen, 2005). I Taxonomier: verktyg för biblioteksutveckling 

(2013) poängterar författaren Malin Ögland vikten av att skilja på de olika begreppen 

samarbete, samordning och samverkan. Samarbete kan ses som ett mer spontant arbete 

som uppstår när man arbetar tillsammans. Ett samarbete behöver inte vara planerat eller 

reglerat, jag anser att det ofta sker på en arbetsplats utan att man reflekterar över det 

eller dokumenterar det på något vis. Samverkan har en mer formell klang, det finns inte 

sällan en uttalad överenskommelse om att samverkan ska ske. Man har ett mer eller 

mindre tydligt mål med samverkan och tanken kan vara att uppnå något man inte skulle 

klara av att göra själv. Samordning kan tänkas vara en lägre nivå av samverkan där till 

exempel någon i en ledande position undersöker vilka resurser som finns att tillgå inom 

en verksamhet och sedan samordnar dessa resurser så de kan utnyttjas på bästa sätt. 

Detta kan vara ett sätt att effektivisera en verksamhet (Ögland, 2013). 

 

Solsmo et al. väljer att definiera och tydliggöra begreppen genom en trappstruktur där 

stegen går från 1–4 och börjar med steg 1 som är samtalsnivån. Samtalsnivån innebär 

att en kontakt etableras och olika verksamheter börjar närma sig varandra genom att lära 

känna varandra och samtala. Steg 2 innebär samsyn, samförstånd och till slut 

samordning där man börjar se ett gemensamt syfte och ett begynnande samarbete. I steg 

3 finns en överenskommelse gällande ett samarbete mellan de olika aktörerna. Man 

inser att man tillsammans kan åstadkomma något som är bättre än om man arbetar mot 

samma mål på varsitt håll. När man kommit till steg 4 handlar det om samverkan, här 

finns ett tydligt gemensamt mål, alla inblandade har sina bestämda roller och man har 

kommit överens om en gemensam metod för att komma dit (Solsmo, Stenberg-Lundin, 

Sundström, & Vartiainen, 2013). 

  

Även Runo Axelsson och Susanna Bihari Axelsson diskuterar dessa begrepp och 

förklarar skillnaden däremellan i boken Folkhälsa i samverkan mellan professioner, 

organisationer och samhällssektorer (2007) enligt dem kan man säga att samverkan har 

inslag av både samarbete och samordning. Därmed kan begreppet samverkan användas 

för att beskriva ”olika kombinationer av samarbete och samverkan” (Axelsson & Bihari 

Axelsson, 2007, s. 15).  

 

Kajsa Lindberg skriver att samverkan i praktiken ofta tar formen av ett projekt där olika 

verksamheter sätter upp mål och tilldelas olika roller utifrån vad som ska utföras inom 

ramen för samverkan (Lindberg, 2009).  

 

Som synes av ovanstående text kan samverkan ses som ett brett och ganska godtyckligt 

begrepp som ibland används istället för kanske mer korrekta begrepp som samarbete 

eller samordning. I fallet med denna undersökning är samverkan ett medel för att nå mål 

och effektivisera arbetet på ett sätt man inte skulle kunnat göra utan varandra. Det finns 
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ett avtal mellan de olika parterna och samverkan sker över gränserna mellan de olika 

verksamheterna i projektform. 

2. Kunskapsöversikt, litteraturgenomgång och tidigare forskning 
 

Här presenteras källor som varit av relevans för min studie. Jag har valt att använda mig 

av forskning gällande samverkan i stort. Detta för att få ett grepp om hur samverkan kan 

se ut och fungera, och för att kunna komma upp med en definition på begreppet 

samverkan som jag ser på det i just denna studie.  

 

När det kommer till litteratur och forskning inom det biblioteks – och 

informationsvetenskapliga området använder jag mig till stor del av källor som i strikt 

mening inte kan bedömas vara vetenskapligt granskade. Här återfinns bland annat 

projektbeskrivningar, rapporter och studier med koppling till ämnet samverkan inom 

ovan nämnda område, och/eller med koppling till den teori som ligger till grund för 

analysen av mitt material. Det har varit viktigt för mig i arbetet med studien att ta del av 

dessa källor, som jag trots allt bedömer vara trovärdiga och relevanta, då de har 

bekräftat min tanke att samverkan har stor betydelse och förekommer i mycket hög 

utsträckning inom det biblioteks – och informationsvetenskapliga området. 

 

2.1. Samverkan i en mer allmän kontext 
 

Boken Managing to collaborate: the theory and practice of collaborative advantage 

(2005) är ett exempel på forskning som inriktar sig på samverkan mellan organisationer, 

och som beskriver hur behovet av samverkan mellan olika organisationer ökat rejält 

under senare år. Här beskrivs bland annat varför samverkan med 

människor/organisationer som verkar inom ett annat fält än en själv överhuvudtaget är 

relevant. Ofta sker samverkan för att det är den enda vägen att nå sitt mål. De resurser 

som krävs kanske inte finns, varken ekonomiskt eller expertismässigt. Kanske finns där 

inget val utan man behöver luta sig mot någon annan och dess kunskaper. Ibland har 

samverkan som mål att man ska lära sig något av varandra, alla parter inom samarbetet 

får ut något av processen och kommer därifrån med nya kunskaper. Viktigt är att ha 

klart för sig varför man samverkar och vilka förväntningar det finns på varandra. Det 

finns ett antal svårigheter med samverkan som tas upp, man måste räkna med att arbetet 

kräver mer energi. Det kommer sannolikt att ta längre tid att genomföra arbetet 

tillsammans med andra än om du hade gjort det själv. Ibland har deltagarna i en 

samverkansgrupp inte samma mål med arbetet, det måste finnas en medvetenhet om 

detta för att kunna se efter sina intressen och nå sitt mål.  

 

Man behöver vara medveten om att kommunikation inte alltid är helt enkel när man 

kommer från olika bakgrunder och har olika förutsättningar. Det finns en påverkan från 

sin professions kultur och den jargong som finns på arbetsplatsen, det underlättar sällan 

kommunikationen. Det krävs ett gemensamt språk inom samarbetet och det är viktigt att 

det inte finns en rädsla för att säga ifrån om man känner att kommunikationen inte 

fungerar. Dålig kommunikation genererar frustration och missförstånd (Huxham & 

Vangen, 2005). 

 

Kajsa Lindberg har i sin bok Samverkan (2009), en enkel men samtidigt effektiv 

definition av vad samverkan är, samverkan handlar om att man gör saker tillsammans 
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med ett gemensamt syfte. Även om det kan vara så att bakgrunden till varför man 

samverkar är olika för var och en av de samverkande parterna är syftet detsamma för 

alla deltagare. Lindberg talar också om att man under senare tid blivit medveten om att 

samverkan är något som kan bidra till verksamheters framgång, och att man genom 

samverkan har möjlighet att uppnå saker man inte kan på egen hand. En organisation 

har sällan alla de resurser och bitar som krävs för att genomföra ett framgångsrikt 

arbete. Lindberg tar upp ett flertal olika argument för samverkan. Dels finns ideologiska 

och moraliska argument, där hon menar att det finns ett ansvar inom den offentliga 

sektorn att ta sig an de grupper i samhället som behöver mer stöd än andra, här kommer 

också demokratiaspekten in som kan leda till social rättvisa. Det finns givetvis 

ekonomiska argument, och dessa argument säger Lindberg kan vara den vanligaste 

grunden för ett samarbete. I många branscher använder man sig av kunskapsmässiga 

argument, där samverkan möjliggör kunskapsutbyte eller utveckling av de kunskaper 

man tillsammans har (Lindberg, 2009). 

 

Folkhälsa i samverkan mellan professioner, organisationer och samhällssektorer 

(2007) är sammanställd av redaktörerna Runo Axelsson och Susanna Bihari Axelsson. 

Här medverkar flertalet forskare från olika forskningsfält med ursprung i Sverige, 

Danmark och Norge. Boken har sitt fokus på folkhälsa och dess relaterade områden och 

behandlar olika teorier, beskriver samverkansprojekt samt presenterar forskningsresultat 

som är relevanta för området. Här behandlas även generella frågor gällande samverkan, 

definitioner, frågeställningar och modeller för vad samverkan egentligen innebär. Man 

försöker klargöra skillnader mellan olika begrepp som samverkan och samarbete och 

tydliggör vikten av samverkan över gränserna mellan olika organisationer (Axelsson & 

Bihari Axelsson, 2007). 

 

2.2. Samverkan mellan bibliotek och andra aktörer 
 

I LekaSpråkaLära -lärande lek om språk i förskola och bibliotek (2004) beskriver 

Kristina Wester och Ulla Wiklund projektet LekaSpråkaLära som bedrevs mellan 2002–

2004 på initiativ från myndigheten för skolutveckling där Wester och Wiklund var 

verksamma. Projektet syftade till att hjälpa förskolor i det viktiga arbetet med barnens 

språkutveckling som i sin tur leder till bättre läsförmåga och förståelse för andra ämnen 

såsom naturvetenskap och matematik. Att utöka samverkan mellan bibliotekarier och 

pedagoger sågs som ett viktigt steg på vägen mot målet. Wester och Wiklund menar att 

förutsättningen för att uppnå ett framgångsrikt utvecklingsarbete är samverkan mellan 

olika nivåer i samhället, många yrkesgrupper har ett ansvar att bidra till barnens positiva 

utveckling (Wester & Wiklund, 2004). 

 

Amira Sofie Sandin, författare till Barnbibliotek och lässtimulans: delaktighet, 

förhållningssätt, samarbete (2011) har på uppdrag av Länsbiblioteken i Mellansverige 

skrivit en bok om 93 lässtimulerande projekt på barnbibliotek. Hon har i denna översikt 

vigt ett kapitel åt just samarbete med utgångspunkt ur två olika projekt 

Sambandscentral språk och Språk-kedjan. För att analysera dessa projekt har Sandin 

valt att använda Lena Folkessons teori som Folkesson redovisar i Samspel mellan lärare 

och bibliotekspersonal och Samspel mellan lärare och skolbibliotekarier, detta är även 

den teori jag valt att använda mig av i min undersökning (Sandin, 2011). Sandin 

konstaterar att det kan vara ”lättare att analysera och problematisera sådant som inte har 

fungerat bra” vilket var fallet i ett av de två projekten (Sandin, 2011, s. 220). Hon 
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avslutar sin analys med att lista ett antal faktorer som kan anses vara av vikt för att 

genomföra projekt som syftar till att utveckla en verksamhet. 

 

Rapporten Dags att höja ribban!?: en rapport om samverkan mellan barnhälsovård och 

bibliotek kring små barns språk- och litteracitetsutveckling av Kerstin Rydsjö (2015) 

har som uppgift att ” att lyfta fram framgångsrika metoder för samverkan mellan 

barnhälsovård och bibliotek och sådana strukturer som kan stärka samarbetet på lång 

sikt” (Rydsjö, 2015, s. 6). Författaren har sammanställt och granskat ett antal studier 

som genomförts både internationellt och i Sverige gällande samverkan mellan bibliotek 

och barnhälsovård. Rapporten är tänkt att utgöra ett underlag för lyckad samverkan 

mellan ovan nämnda parter i framtiden. Frågor som rapporten avser besvara är: vilka 

arbetsmetoder som används och varför? Hur kan denna typ av samarbete stärkas på lång 

sikt? Vilka metoder tycks vara nyckeln till framgångsrik samverkan i det långa loppet? 

(Rydsjö, 2015). 

 

Det är möjligt: 37 recept på samverkan (2013) är en idébok som härstammar från 

projektet Prosit! Ett samverkansprojekt mellan bibliotek, äldreomsorg och 

funktionshindersomsorg på initiativ av länsbiblioteken i Stockholm, Sörmland, 

Värmland, Västmanland och Gotland. Syftet var att biblioteken skulle finna nya vägar 

för att kunna samarbeta med omsorgen och på så sätt kunna nå ut till de låntagare som 

inte obehindrat kan ta sig till biblioteket. Man inledde projektet med att göra en 

enkätundersökning för att kartlägga hur det såg ut gällande samarbete/samverkan i de 

områden över vilka projektet sträckte sig. Undersökningen visade att det fanns en hel 

del att arbeta med gällande detta, samverkan var bristfällig, det fanns inga egentliga 

överenskommelser och mycket låg på individnivå utan förankring hos ledningen. 

Förutsättningarna var väldigt varierande från boende till boende och utvärderingar fanns 

sällan att tillgå. Med utgångspunkt från resultatet av detta projekt tillkom sedan 

idéboken. Här finns konkreta exempel på samverkan tagna från projektet men även 

metoder som kan främja samverkan rent generellt diskuteras (Solsmo, Stenberg-Lundin, 

Sundström, & Vartiainen, 2013). 

 

Malin Ögland beskriver i Taxonomier: verktyg för biblioteksutveckling ett antal 

taxonomier som kan fungera som stöd när bibliotek ska samverka med andra aktörer. 

Idén till denna bok är sprungen ur region Stockholms projekt Mäta och väga som 

genomfördes 2008–2009, och som i sin tur ledde till boken Mäta och Väga – om 

statistik och effektivitet på folkbibliotek där ett kapitel vigdes åt just taxonomier. 

Eftersom det fanns indikationer på att taxonomierna faktiskt användes i 

utvecklingsarbete och inför planerade samarbeten, valde man att ta fram förslag på fler 

taxonomier och samla dem i denna bok. Taxonomierna är utformade som ”trappor” med 

sju steg och ju längre upp i taxonomitrappan man kommer desto mer formell och 

utvecklad kan samverkan i det specifika fallet anses vara (Ögland, 2013).  

3. Teoretiskt ramverk 
 

I Samspel mellan lärare och bibliotekspersonal som presenteras i Textflytt och sökslump 

- informationssökning via skolbibliotek (2004) samt antologin Sök för att lära; Om 

lärande, informationssökning och bibliotek (2004) redovisas Lena Folkessons teori 

gällande det samspel som finns mellan pedagoger och skolbibliotekarier. Även om 

denna uppsats inte berör just yrkesgrupperna pedagoger och skolbibliotekarier anser jag 
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att resonemangen i Folkessons teori kan tillämpas för att analysera samspelet mellan de 

yrkesgrupper som finns representerade i min undersökning - förskolepedagoger, 

barnbibliotekarie och kulturpedagoger. Hon menar att det, när det kommer till 

pedagoger och skolbibliotekarier, finns olika dimensioner i samspelet mellan dessa två 

yrkesgrupper nämligen: yrkesdimensionen -som i sin innehåller två underdimensioner 

yrkesidentitet och yrkeskultur, maktdimensionen och legitimitetsdimensionen. Dessa 

dimensioner kan man använda sig av för att förstå det samspel som finns mellan 

pedagoger och bibliotekarier och därmed identifiera dels de svårigheter som kan uppstå, 

dels de möjligheter ett samarbete kan ge (Folkesson, 2004).  

 

3.1. Yrkesidentitet och yrkeskultur 
 

I dimensionen yrkesidentitet och yrkeskultur utgår man från att pedagoger och 

bibliotekarier tillhör olika grupper som formats av tidigare erfarenheter och 

yrkestraditioner. Yrkeskulturen uppstår genom formell utbildning där individen 

förvärvar specialkunskaper som har med det valda yrket att göra. Yrkeskulturen 

påverkas också av avtal, regler, lagar som samhället eller arbetsgivaren sätter upp och 

som individen behöver förhålla sig till. Yrkesidentiteten bygger på dessa formella 

komponenter men även på hur individen själv uppfattar sitt yrke, och vad det innebär att 

tillhöra just det yrket.  

 

Det kan finnas en poäng med tanken att bibliotekarierna och pedagogerna har olika 

yrkesidentitet och tillhör olika yrkeskulturer snarare än att tala om yrkesroller som man 

gärna gör. En roll kan ses som något påtvingat eller tilldelat, medan yrkesidentitet tar 

med individens egen tolkning och förmåga att påverka yrket.  
 

”Genom att närma sig problematiken i samspelet mellan bibliotekarier och lärare i 

termer av yrkesidentitet och yrkeskultur och inte genom de två yrkena betraktade som 

rollutövande, skulle man kunna närma sig en förståelse av vad som präglar de båda 

professionerna och vad som utgör svårigheter och möjligheter i samspelet” (Folkesson, 

2004, s. 78).  
 

Folkesson tittar på vad som händer när de olika kulturerna möts, och menar att det 

generellt kan sägas att sammanhanget utgör grunden för vad som utspelar sig. 

Sammanhanget kan till exempel utgöras av könstillhörighet, någon form av 

yrkesidentitet eller kanske gemensam historia. Det finns en risk när två grupper som i 

detta fall pedagoger och bibliotekarier möts, att kommunikationssvårigheter och en 

oförmåga att förstå varandra rätt uppstår. Det kan finnas en tendens att tänka att alla 

med en viss grupptillhörighet, exempelvis bibliotekarier, är lika istället för att se att alla 

inom gruppen är individer oavsett bakgrund. Det blir inte sällan en känsla av ”vi och 

dom” och kulturkrockar uppstår. Folkesson menar att olikheterna inte sällan mäts på en 

värdeskala, där det som är signifikant för ens egen grupp uppfattas som positivt medan 

egenskaperna som finns hos andra grupper uppfattas som negativa (Folkesson, 2004). 

 

3.2. Maktdimensionen 
 

När det kommer till maktdimensionen behöver den inte vara en negativ aspekt i 

samverkan mellan representanter från olika yrkesidentiteter, ”makt kan betraktas som 

ett hot eller en möjlighet” (Folkesson, 2004, s. 79). Folkesson hänvisar i sin text till 
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Foucaults teorier om makt. Makt och kunskap/vetande hör ihop, om den ena aktören i 

ett samarbete har mer kunskap än den andra eller om alla kompetenser inte tillåts 

komma fram blir relationen ojämlik och samarbetet asymmetriskt. 

Hon beskriver också hur maktkonstellationer kan uppstå när en maktrelation fastnar. 

Oftast beror detta på att det inte ifrågasätts varför en relation ser ut som den gör, man 

kör på i gamla hjulspår utan att förändra något. Maktkonstellationer har en tendens att 

försvåra utveckling av en verksamhet (Folkesson, 2004). När olika aktörer i ett 

samarbete är jämbördiga och allas olika kompetenser tillåts komma fram blir 

maktrelationen symmetrisk och kan därmed bidra till att utveckla en verksamhet. 

 

Makt kan alltså uppfattas som något positivt, och förekommer i alla relationer på ett 

eller annat sätt. Vad gäller samspelet mellan olika yrkesidentiteter beror maktsambandet 

på vilkens hemmaplan man befinner sig. Folkesson exemplifierar detta genom att 

beskriva hur, i detta fall, skolbibliotekarien har kompetensen gällande bibliotekets 

organisation och hur saker fungerar där. Därmed har skolbibliotekarien makten och 

kunskapen gällande detta, medan pedagogen är den som har makten gällande 

ämneskompetens och skolans mål (Folkesson, 2004). 

 

Det som kan bli negativt är när en yrkesgrupp inte anser att dess kompetens kommer till 

sin rätt och till fullo utnyttjas eftersom de inte befinner sig på sin hemmaplan. 

Kompetenserna de olika individerna besitter behöver synliggöras, för att på så sätt 

undvika sned maktfördelning och eventuella fördomar. Under rätt förutsättningar kan 

denna växelverkan bidra till att det genereras nya insikter och förståelse för varandras 

verksamheter. Makten kan användas till att påverka och förändra (Folkesson, 2004). 

 

3.3. Legitimitetsdimensionen 
 

Frågan om legitimitetsdimensionen kan dels handla om formell legitimitet som man kan 

uppnå genom utbildning. Genom att ha genomgått en formell utbildning förväntas man 

ha kompetens att kunna utföra vissa arbetsuppgifter. Den formella legitimiteten kan 

förstärkas genom att personen tilldelats befogenheter, ansvar och förtroende av 

ledningen. En person förutsätts alltså ha förvärvat vissa kunskaper som är adekvata för 

uppgiften via sin utbildning och har stöd från ledningen, härmed uppnås formell 

legitimitet. 

 

Det betyder dock inte att personen nödvändigtvis besitter reell legitimitet. Reell 

legitimitet kan erövras, Folkesson menar att det i samspelet mellan olika yrkesroller kan 

vara nödvändigt för yrkesutövaren att visa eller kanske snarare bevisa att man har 

tillräcklig kompetens för ett visst uppdrag och därmed få förtroende från andra 

yrkesgrupper. Man kan alltså behöva erövra den reella legitimiteten och praktiskt bevisa 

att man är kompetent nog för att klara uppgiften (Folkesson, 2004).  Legitimitet handlar 

om vilka befogenheter man uppfattar att man själv har i förhållande till de man 

samverkar med. Folkesson säger att när man erövrat legitimitet i förhållande till sina 

samarbetspartners ”kan detta leda vidare till ett mer utvecklat samarbete på individ 

och/eller gruppnivå” (Folkesson, 2004, s. 80). 
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3.4. Professionellt objekt 
 

Folkesson belyser även vikten av ett professionellt objekt som även det är en del av 

samverkansprojekt.  För att samverkan ska fungera på bästa sätt är det bra om det finns 

ett gemensamt professionellt objekt. Benämningen härstammar från Ingrid Carlgren och 

Ference Mertons bok Lärare av imorgon. Ett professionellt objekt är vad ”ett yrke är till 

för att åstadkomma”. Det professionella objektet är föremålet för exempelvis en 

pedagogs handlingar och förståelsen av sitt professionella objekt kommer ur insikten i 

hur det är uppbyggt (Carlgren & Ference, 2000). Det är med andra ord syftet eller målet 

med en verksamhet som kan benämnas det professionella objektet. Om olika 

yrkesgrupper samverkar kan det professionella objektet skilja sig åt baserat på hur den 

verksamhet de kommer ifrån arbetar. Om det finns ett gemensamt professionellt objekt i 

ett samarbete kommer det göra varandras arbete lättare. ”Arbetet ska kunna utföras 

smidigare så att var och en ska kunna ägna sig åt det han eller hon är bra på” 

(Folkesson, 2004, s. 80). Det professionella objektet behöver vara tydligt för att undvika 

att respektive yrkesgruppers kompetenser suddas ut (Folkesson, 2004). 

4. Metod 
 

Jag har valt att göra min undersökning i form av en fallstudie av ett projekt jag kom i 

kontakt med via mitt arbete på ett folkbibliotek. En fallstudie är något som 

huvudsakligen används för att besvara forskningsfrågor i hur- eller varför-form genom 

att studera en företeelse i sin naturliga miljö (Wildemuth, 2009). Mitt fokus ligger på att 

undersöka hur samverkan mellan representanter från olika yrkesgrupper påverkar hur 

man ser på varandra efter avslutat projekt, vilket gör en fallstudie till en tacksam 

forskningsdesign i detta fall. Efter genomförda intervjuer och informationssökning 

gällande tidigare forskning drar jag slutsatsen att formen för detta projekt är tämligen 

unikt och att studien därmed kan bidra med nya infallsvinklar och tankar gällande 

samverkan. 

 

Jag har tittat närmare på ett befintligt samverkansprojekt där flera olika professioner är 

representerade. Merriam säger i boken Fallstudien som forskningsmetod att fallstudien 

är en strategi man som forskare väljer för att man vill ” skaffa sig djupgående insikter 

om en viss situation och hur de inblandade personerna tolkar denna” (Merriam, 1994, s. 

9). 

 

I Samhällsvetenskapliga metoder påpekar författaren vikten av att skilja mellan 

forskningsdesign, som fallstudien är ett exempel på, och forskningsstrategi. Man kan 

välja att ha antingen en kvantitativ forskningsstrategi eller en kvalitativ 

forskningsstrategi när man genomför en fallstudie (Bryman, 2011). I mitt fall valde jag 

en kvalitativ angreppsvinkel, det var vad som lämpade sig bäst för att få en bild av 

respondenternas personliga uppfattning gällande samverkan i detta specifika projekt.  

 

För att samla in empirin har jag genomfört kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med 

representanter från de professioner som deltagit i värdegrundsprojektet. Anledningen till 

att valet föll på denna typ av intervjuer var den flexibilitet och frihet som Bryman 

beskriver. Vid semistrukturerade intervjuer har intervjuaren någon form av guide med 

frågor eller teman som ska besvaras och diskuteras. Det betyder inte att frågorna 

nödvändigtvis behöver ställas i den ordning de står i guiden. Det finns även möjlighet 
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att utveckla resonemangen och ställa frågor som inte finns med i intervjuguiden om det 

är relevant i sammanhanget (Bryman, 2011). Min intention var att få uttömmande svar, 

att respondenterna skulle känna att det var deras tankar och åsikter jag var intresserad av 

och det framstod som en fördel för mig som ovan intervjuare att ges möjlighet att 

avvika från intervjuguiden och vid behov återkomma med följdfrågor.  

 

Urvalet av respondenter var målinriktat. De deltagande respondenterna är sådana som 

haft insyn i projektet och dess tillkomst och som därmed kan sägas vara de enda möjliga 

respondenterna med avseende på vad jag ville få fram med mina intervjufrågor. Som 

står att läsa i Brymans text gällande definitionen av målinriktat urval, valde jag 

respondenter ”relevanta för forskningsfrågorna” (Bryman, 2011, s. 434).  Intervjuguiden 

utformades med problemformuleringen och forskningsfrågorna som grund. Detta för att 

göra klart för mig själv vad jag egentligen behövde veta för att få mina forskningsfrågor 

besvarade. Bryman betonar vikten av att undvika förutfattade meningar i starten av en 

undersökning (Bryman, 2011). Då jag själv arbetar i anslutning till flera av 

respondenterna var det extra viktigt att inte hoppa över de frågor som jag mer eller 

mindre medvetet redan trodde mig ha svaret på och låta respondenterna tala för sig 

själva. Det är i princip ofrånkomligt att ens värderingar och förutfattade meningar 

påverkar forskningsarbetet. Enligt Bryman finns risken att egna värderingar och brist på 

objektivitet dyker upp när som helst under forskningsprocessen (Bryman, 2011). Delar 

av min undersökning har högst troligt påverkats av att jag redan innan hade insyn i hur 

arbetet på vissa delar av arbetsplatsen (folkbiblioteket) går till och därmed medvetet 

eller omedvetet valt bort vissa frågor gällande det praktiska arbetssättet. Huruvida det 

har påverkat slutresultatet eller ej är svårt för mig att avgöra. 

 

 4.1. Genomförande av intervjuer 
 

Respondenterna intervjuades vid sex separata tillfällen under en tidsperiod på cirka två 

månader. De två förskolepedagogerna som deltog intervjuades på respektive förskola. 

Resterande intervjuer har genomförts i samtalsrum på folkbiblioteket i Bollnäs, där alla 

jobbar. Varje intervju tog 20–40 minuter att genomföra. Intervjuerna inleddes med att 

intervjuaren berättade kortfattat om syftet med uppsatsen och att det var av vikt för 

resultatet att respondenten försökte utgå från sig själv och inte den gruppkonstellation 

hon befann sig i under arbetet med projektet. 

 

För att få till stånd intervjuerna tog jag kontakt med de inblandade individuellt. Jag 

kontaktade alla de pedagoger samt bibliotekarien som deltagit i projektet från 

Kulturhusets sida muntligen. De förskolepedagoger som ställde upp på intervju fick jag 

tips om genom en av kulturhuspedagogerna, jag kontaktade dem sedan via e-mail. Det 

hade kanske varit en vits med att intervjua en av de språkstödjare som deltagit i 

projektet eftersom det är ytterligare en yrkesgrupp som finns representerad i projektet, 

och som nämns av flera av respondenterna. Men jag valde i slutänden bort detta 

eftersom ingen av språkstödjarna deltog i planeringen på något sätt, de hade ingen direkt 

insyn i projektet och de byttes ut hela tiden så ingen av dem deltog mer än vid några 

isolerade tillfällen.  

 

Intervjuerna spelades in på min mobiltelefon, Bryman anser att inspelning är att 

rekommendera eftersom det ger intervjuaren möjlighet att ge respondenten sin fulla 

uppmärksamhet utan att riskera den distraktion som kravet att föra noggranna 
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anteckningar innebär (Bryman, 2011). Efter genomlyssning transkriberades de 

allteftersom de hade genomförts, även detta enligt Brymans rekommendationer då det är 

ett tidskrävande arbete och textmassan blir lätt överväldigande (Bryman, 2011). Att 

transkribera en intervju handlar mycket om tolkning resonerar Steinar Kvale och Svend 

Brinkmann i Den kvalitativa forskningsintervjun (2009). Den utskrivna intervjun 

kommer att se olika ut beroende på vem som transkriberar den, och kan således aldrig 

uppfattas som helt objektiv (Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjuerna transkriberades 

tämligen ordagrant, men vissa talspråksljud som upprepade hummanden och harklingar 

uteslöts eftersom dessa ljud knappast kan sägas ha någon betydelse för innebörden av 

intervjun. Några reflektioner jag gjorde efter genomlyssning och transkribering av dessa 

intervjuer var att det hade varit bra att testa intervjuguiden innan. 

  

Att intervjua är ett krävande arbete och de studenter som aldrig gjort en 

intervju underskattar ibland de personliga insatser som är av nöden. Det är 

värt att göra några pilotintervjuer, inte bara för att se hur pass väl intervjun 

fungerar utan också för att få lite erfarenhet av metoden (Bryman, 2011, 

ss. 421-422). 

 

Jag är ingen van intervjuare och kom i efterhand på att jag borde ställt vissa följdfrågor 

eller tagit bort frågor ur intervjuguiden som egentligen var upprepningar. En av 

respondenterna uppgav också att hon upplevde stress vid intervjutillfället och gärna 

hade fått se frågorna innan för att kunna förbereda sig bättre. 

 

Efter utförd transkribering genomlästes materialet upprepade gånger. Jag genomförde 

vad som kan benämnas en tematisk analys. Tematisk analys är vanligt förekommande 

vid kvalitativ forskning, men har enligt Bryman inte några tydliga specifikationer eller 

tekniker utan kan skilja sig mycket åt beroende på författaren (Bryman, 2011). Mitt 

angreppssätt var att under genomläsning söka teman med utgångspunkt från 

forskningsfrågorna. Jag färgkodade dessa för att sedan sammanfatta materialet under 

dessa teman.  

.  

4.2. Presentation av respondenterna 
 

Totalt intervjuades sex stycken respondenter som varit involverade i projektet. 

Respondenterna kommer från skiftande bakgrunder och deras arbetssituationer skiljer 

sig åt, gemensamt för alla är att de är kvinnor. 

 

Förskolepedagog 1 är utbildad förskolepedagog och arbetar på en kommunal förskola 

på landsbygden. Hon har varit i yrket i 27 år och arbetat med olika barngrupper under 

denna tid.  

 

Förskolepedagog 2 är även hon utbildad förskolepedagog med 12 års erfarenhet på 

förskolor. Hon har arbetat på förskolor belägna både inom centralorten och på 

landsbygden, i dagsläget har hon anställning på en mindre förskola på landsbygden. 

 

Musikpedagogen är legitimerad musikpedagog på kulturskolan som är belägen i 

kulturhuset. Hon har varit på samma arbetsplats i 18 år. Musikpedagogen arbetar mest 

med barn i de lägre åldrarna och förutom sin musikpedagogiska utbildning är hon i 

grund och botten även fritidspedagog.  
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Danspedagogen arbetar som projektsamordnare och danspedagog på kulturskolan. Hon 

har arbetat i den rollen i ungefär ett år och är den enda av respondenterna som inte varit 

involverad i projektet ända från början. Respondenten har utbildat sig i dans både via 

folkhögskola och folkuniversitet, hon har också en yrkeshögskoleutbildning i 

kulturkommunikation. 

 

Skapandepedagogen arbetar som bild- och skapandepedagog på kulturhuset, där hon 

haft anställning av och till under flera år. Hon har även en flerårig bakgrund som 

bildpedagog inom skolan.  

 

Barnbibliotekarien är utbildad bibliotekarie och arbetar sedan nio år tillbaka som 

barnbibliotekarie på kulturhusets folkbibliotek. 

 

4. 3. Etiska aspekter 
 

Vetenskapsrådet anger inom de forskningsetiska principerna fyra stycken huvudkrav 

som ska ställas på den utförda forskningsinsatsen: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). För att svara mot 

informationskravet informerade jag mina respondenter om vad studien skulle användas 

till och i vilket syfte den utfördes. Samtyckeskravet och nyttjandekravet uppfylldes 

genom att respondenterna fick lämna sitt skriftliga samtycke. I enlighet med högskolans 

rekommendationer och GDPR skrevs en samtyckesblankett på innan intervjuerna 

utfördes. Jag försäkrade respondenterna om att för att följa GDPR skulle 

personuppgifterna endast användas för detta specifika ändamål och att uppgifterna 

kommer att raderas efter inlämnad och godkänd kandidatuppsats (Datainspektionen, 

2019). Gällande konfidentialitetskravet är respondenterna införstådda med att de är 

avidentifierade till den grad det är möjligt med tanke på studiens avgränsning. Då det 

gäller förskolepedagogerna är det möjligt att helt anonymisera dem genom att inte 

namnge förskolorna de jobbar vid, men när det kommer till resten av respondenterna 

blir det svårare att göra dem totalt anonyma. Det är en begränsad grupp som arbetar med 

projektet och de är anställda inom en organisation som är namngiven i studien. De har 

alla givit sitt samtycke till detta, och förstår att det är svårt att vara oidentifierbar i denna 

undersökning.  

 

5. Redovisning av resultat 
 

Här redovisas en sammanfattning av de transkriberade intervjuerna, sorterat under de 

teman intervjuguiden byggde på. 

 

5.1. Förväntningar inför projektet 
 

Alla respondenter hade positiva förväntningar inför starten av projektet, när de 

tillfrågades fanns inga farhågor alls om att problem skulle uppstå. Förskolepedagogerna 

hade inte funderat så mycket gällande samverkansbiten i projektet och deras 

förväntningar inför projektet gällde i första hand barnen och vad upplevelsen skulle ge 

dem. De såg det som en värdefull del av förskolans pedagogik att få ta del av 

kommunens kulturutbud och förskolepedagog 2 var positivt inställd till att deltagandet i 
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värdegrundsprojektet var obligatoriskt. Hon uttrycker att det ofta är svårt att hinna med 

utflykter som syftar till att ta del av kulturutbudet eller som på annat sätt avviker från 

den vardagliga verksamheten inom förskolan. I och med den obligatoriska närvaron blir 

det legitimt att göra något som barn och personal upplever som nytt och roligt. Hon 

menar vidare att det krävs en del av förskolepersonalen på en förskola som ligger 

utanför centrum om de ska kunna ta sig till biblioteket. Hon jämför med hur det var när 

hon jobbade på en förskola som låg mer centralt, där man kunde promenera till 

kulturhuset och det inte tog så mycket tid och pengar från verksamheten. 

Förskolepedagog 2 menar att det faktum att man hela tiden måste ta bussen påverkar 

kontakten med biblioteket negativt, det blir alltför besvärligt att ta sig dit. ”Vi har väl 

fått tvinga våra chefer lite, sagt att en gång per termin MÅSTE barnen få komma ner på 

bibblan i alla fall. Nu är det ju det här, och det är obligatoriskt.” 

 

Förskolepedagog 1 uttryckte en förväntan inför möjligheten att genom samarbetet få 

utveckla och kompetensutveckla sig själv, samt att få nya verktyg och material att jobba 

med på förskolan. Hon hoppades också på att inriktningen mot värdegrund skulle leda 

till en fördjupning som kunde gynna arbetsgruppen.  

 

Musikpedagogen, danspedagogen och skapandepedagogen hade även de positiva 

förväntningar och förutsatte mer eller mindre att projektet skulle slå väl ut. Deras 

förväntningar inför ett samverkansprojekt handlade om hur de tänkte sig att deras olika 

roller och kompetenser kunde tänkas främja kreativiteten.  

 

Danspedagogen förväntade sig att det skulle bli inspirerande att jobba 

genreöverskridande, att hon skulle få andra perspektiv på de idéer hon lade fram och att 

samverkansprojektet skulle hjälpa till att utveckla varandra.  

 

Både skapandepedagogen och barnbibliotekarien tryckte på det faktum att barnen 

genom projektet får möjlighet att komma till kulturhuset, och de förväntar sig att detta 

ska medföra att barnen i framtiden får en naturlig relation till de verksamheter som 

inryms där.  

  

Skapandepedagogen säger: ”Det kändes så himla bra eftersom alla var på, alla var med 

på tåget. Att det faktiskt kom från rektorerna att detta var ett samarbete som alla ska 

vara med på. Det var inte så att någon kunde välja bort det”  

 

Även barnbibliotekarien poängterar att det som var extra roligt och som spädde på de 

positiva förväntningarna var det faktum att förskolepedagogerna var de som hade 

efterfrågat en typ av samverkan mellan verksamheterna. Hon trycker även på 

tidsaspekten och det svåra i att i vanliga fall få förskolegrupperna att komma till 

kulturhuset och biblioteket med de knappa resurser som står dem till buds. 

Barnbibliotekarien förväntade sig att formen på projektet, där man får alla kulturformer 

på en gång under en relativt kort tidsperiod, skulle vara värdefullt för förskolorna och 

att förskolepedagogerna skulle känna att de sparade tid. 
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5.2. Tidigare erfarenhet av samverkan 
 

Respondenterna var överens om att olika samverkanskonstellationer var en del av 

arbetet, och att det förekom i mer eller mindre uttalad form. Alla respondenterna har 

erfarenhet av att samverka med pedagoger i grundskolan.  Eftersom fyra av 

respondenterna arbetar i samma byggnad faller det sig naturligt med samverkan mellan 

verksamheterna. De har också samverkat med varandra tidigare i olika projekt och vid 

evenemang, så de hade redan innan detta projekt god insyn i vad de andra 

verksamheterna bestod av.  

 

Musikpedagogen trodde att det faktum att det inte var första gången de samverkade med 

varandra gjorde att just detta projekt flöt relativt smärtfritt, hon upplevde att tidigare 

erfarenheter av samverkan gjorde det mer lättarbetat. Danspedagogen har upplevt att 

hon vid tidigare diskussioner på arbetsplatsen uppfattat att det kan finnas en rädsla inför 

samverkan. Att man kan förlora ”sin grej” och tappar något av sin yrkesidentitet. ”Vad 

händer om vi ger oss in i det här projektet, kommer jag få mindre tid till annat? Vad 

händer med ansvarsfördelningen, blir det jag som får göra allt”? Hon menade också att 

det lätt blev så att man hellre höll sig till gamla vanor än att ge sig in på något nytt, både 

av rädsla för förändring och att förlora sig själv, men också av bekvämlighet. Varför 

ändra på något som fungerar?  

 

Skapandepedagogen, som även hon har sin arbetsplats inom kulturhusets väggar, vill 

gärna poängtera att hon egentligen ser alla inom huset som sina arbetskamrater, men att 

hon vet att det inte nödvändigtvis är den allmänna uppfattningen. Hon menar att 

samverkan mellan verksamheterna som har så mycket gemensamt borde falla sig 

naturligt. Om det har uppstått diskussioner gällande samverkan har de i första hand gällt 

samverkan som vänder sig mot verksamheter utanför kulturhuset eftersom det oftast 

kräver mer praktisk planering. 

 

Barnbibliotekarien påtalar det faktum att det hela tiden funnits en uttalad önskan om att 

kommunala verksamheter ska samverka med varandra, både från chefer och politiker. 

”Jag tror att det delvis var därför man byggde ett sammanhängande kulturkvarter, för att 

få verksamheterna att sträva mot att samverka”. Hon har funderat en del över samverkan 

i och med att hon är ensam barnbibliotekarie på folkbiblioteket och gärna samverkar 

med andra yrkesgrupper som också är inriktade på barnverksamhet för att få inspiration 

och kunna utbyta erfarenheter. 

 

Förskolepedagog 1 reflekterade över att hon egentligen inte var säker på vad som 

menades med samverkan, och när man egentligen samverkade med andra yrkesgrupper. 

”Vad är samverkan egentligen, kan man kalla det för samverkan när man går ner till den 

lokala affären med barnen? Eller när vi har jobbat med en natur- och miljökonsult? I 

sådana fall samverkar vi ju hela tiden fast inte med en medveten planering”  

 

Förutom samverkan med skolan tar förskolepedagog 2 upp att man inom förskolan ofta 

samverkar med andra yrkesgrupper till exempel i lokala föreningar som hjälper till när 

förskolan har särskilda evenemang och utflykter, men att den typen av samverkan är 

närmast omedveten och inget man diskuterar eller namnger som ett samverkansprojekt. 

”Vi har såklart träffat bibliotekarien” säger respondenten, men det är inget hon tänker på 

som samverkan egentligen, utan något man ”bara gör”. Ingen av förskolepedagogerna 

tycker att samverkan är något som diskuterats i arbetsgruppen innan projektet.  
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5.3. Arbetsfördelning 
 

Projektet tillkom som ett svar på en efterfrågan från förskolorna, det har dock framgått 

under intervjuerna att själva genomförandet och planerandet till största delen legat hos 

de anställda på kulturhuset. Detta gällde både utformningen av innehållet, 

administration och logistik.  

 

Förskolepedagog 1 säger att de mest såg det som att de fick en inbjudan från 

verksamheterna inom kulturhuset, och att deras bidrag till projektet varit önskemål om 

innehåll samt att de varit noga med att skriva utvärderingar för att hjälpa till att utveckla 

innehållet. Förskolepedagog 2 har tankar gällande planering och arbetsfördelning som 

påminner om de tankar förskolepedagog 1 har, ”Visst hade det kanske varit bra att vara 

med och bolla lite gällande innehållet, men samtidigt blev det ju väldigt bra som det 

blev. Och vi har inte riktigt resurserna heller”  

 

Även danspedagogen reflekterade över det faktum att förskolan kanske inte bidragit så 

mycket vid planeringen eftersom deras resurser inte räcker till för sådant. ”Det de 

bidragit mest med är väl utvärderingarna, ibland väldigt kortfattade sådana, jag tänker 

att dom har inte den tiden att lägga”. Hon trodde att mer inblandning från förskolan 

hade varit värdefullt, att det är viktigt att veta vad förskolan jobbar med och hur deras 

schema ser ut. Danspedagogen efterfrågade också mer input gällande vad som händer 

på förskolan efter avslutat projekt. Använder förskolorna det arbetsmaterial som 

framställts eller passar det inte in i deras verksamhet? ”Arbetar dom vidare eller släpps 

det? Dom har väl hundra miljoner andra grejor att jobba med. Men vi gör ju 

arbetskompendium och det gör vi ju för deras skull.” 

 

Musikpedagogen uppfattade det som att hon varit ganska drivande i projektet, att hon 

lätt blir den som tar på sig saker eftersom det är en del av hennes personlighet. Hon 

beskriver att hon har ett visst kontrollbehov. ”Ansvarsfördelningen blev som den blev, 

administrationen har hamnat mycket hos mig. Sedan bidrar man ju efter förmåga. Alla 

har ju inte samma möjligheter att hitta på egna idéer, men det har varit mycket ge och 

ta.” 

 

De representerade yrkesgrupperna som deltog från kulturhusets sida hade alla ansvar att 

utforma sin egen workshop utifrån den kulturgren de arbetar med. Danspedagogen 

uppfattade att ansvaret fördelades delvis efter hur mycket tid individerna hade avsatt för 

projektet. Skapandepedagogen och barnbibliotekarien tyckte båda att 

ansvarsfördelningen skett tämligen naturligt. Man har tagit ansvar för sin del i projektet, 

och i samverkan med de andra utformat aktiviteten. Skapandepedagogen hävdar: ” Jag 

måste säga att vi fördelade ansvaret gemensamt. Vi är duktiga på olika saker, men 

tillsammans blir det bra”. 

 

5.4. Möjligheter med projektet 
 

”Samverkan innebär nästan alltid möjligheter. Särskilt när man som vi jobbar mot 

samma mål och har samma vision och ambitioner” var musikpedagogens svar på frågan 

om möjligheterna med ett samverkansprojekt. Hon menar också att projektet har öppnat 

för möjligheten att få insyn i hur de andra verksamheterna fungerar och vilken potential 

som finns när det kommer till samverkan mellan olika yrkesgrupper. ”Bibliotekarien 
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som gett alla tips på böcker som vi sedan byggt hela projektet på. Det hade jag ju aldrig 

klarat av”. De olika yrkesgruppernas kompetens har skapat möjligheten att utveckla en 

kreativ miljö och nya idéer har kommit ur samverkan.  

 

Skapandepedagogen menar att samverkansprojektet gett henne nya idéer och 

infallsvinklar som hon aldrig hade fått utan samverkan med människor från andra 

verksamheter. Att möta och samverka med andra verksamheter ser hon som en 

möjlighet att få visa upp just sin verksamhet. Det bidrar till att hennes verksamhet 

synliggörs och att hon får ett erkännande för sin kompetens och vad hon arbetar med.  

 

Båda förskolepedagogerna ansåg att projektet gett dem möjlighet att ta del av verktyg 

de inte annars hade kunnat utnyttja. Projektet gav effekt i den vardagliga verksamheten 

där man kunde förnya sina arbetssätt gällande värdegrundstemat som ständigt är aktuellt 

inom arbetet på en förskola. De menade också att även de barn och de i personalgruppen 

som inte aktivt deltagit i projektet ändå drog fördelar av den inspiration och de nya idéer 

som kom av deltagandet. Förskolepedagog 2 förklarade:” Det är så lätt när man jobbar 

på ett ställe att man blir hemmablind. Att man gör samma saker. Och det där att man 

tappar i kompetens, man måste komma ut och göra nya saker för det ger så mycket 

tillbaka.”  

 

Musikpedagogen pekade på det lyxiga i att man getts tillfälle att vara så många vuxna 

samtidigt engagerade i en barngrupp, en företeelse som ofta inte är möjlig i vardaglig 

verksamhet. Barnbibliotekarien trycker även hon på det viktiga i att barnen får ta del av 

ett projekt där både olika yrkesgrupper men även olika kulturer arbetar tillsammans. 

”Att barnen som kommer får se att man jobbar tillsammans oavsett bakgrund, det blir en 

mångfald”. Danspedagogen var av den uppfattningen att en stor del av möjligheterna 

med just detta projekt låg i att man bjöd in en utomstående verksamhet till kulturhuset. 

Ur detta kunde sedan barnen lära sig något och bekanta sig med miljön. De olika 

yrkesgrupperna fick insyn i varandras dagliga arbete och gavs möjlighet att utveckla 

varandra.  

 

5.5. Utmaningar inom projektet 
 

Innan projektets start hade deltagarna inga uttalade farhågor om att det skulle uppstå 

problem och utmaningar. Efter deltagandet kunde man ändå påvisa vissa utmaningar 

man stött på under projektets gång. Förskolepedagog 2 beskriver att det ibland känns 

som att de som inte arbetar inom förskolan kan ha svårt att uppfatta hur barngruppen 

egentligen fungerar. Hon uppfattar att det ibland har uppstått som en kulturkrock mellan 

förskola och kulturverksamhet.  

 

Vi kommer från en verklighet och de från en annan kan man säga. Det kan 

bli lite för mycket. Det blir så mycket information, och kanske över nivån. 

Det är så många barn som inte kan hänga med, det behöver man vara 

medveten om och ta hänsyn till. Man behöver inte fylla varje minut med 

aktivitet, och särskilt inte aktiviteter där man behöver lyssna.  

 

Hon menade vidare att detta sätt att ”korvstoppa” var lite gammaldags och mer som 

man jobbade förr i förskolan. Hon reflekterade över hur viktigt det är att i utvärderingar 
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upplysa om detta, men att det också kändes lite svårt att göra detta eftersom man inte 

ville ge negativ kritik till ett i övrigt så bra koncept. 

 

Musikpedagogen konstaterade även hon att man ibland haft olika uppfattning om vad 

som behövt ingå i projektet. Som exempel tog hon upp en förskola som ifrågasatt varför 

man ens behövt blanda in genustänk gällande färger. Pedagogen hade uttryckt att det 

inte var ett problem man behövde bemöta på deras förskola, eftersom barnen där inte 

tänkte i banorna kill- och tjejfärger längre. ”Men det sporrar oss bara, att vi kanske 

måste tänka om ibland, ”säger musikpedagogen. 

 

Begreppet kulturkrock återkom när musikpedagogen och danspedagogen berättar om de 

språkstödjare som funnits med i projektet, och de svårigheter som ibland uppstått dels 

när man försökt hitta ett gemensamt språk i kontakten med barnen, dels i arbetet med att 

få språkstödjarna att känna sig som en del av personalen. Båda respondenterna 

uppfattade det som att synen på hur man bemöter barn skiljer sig mycket från kultur till 

kultur. Medan människor från en kultur arbetar för att göra barnen självständiga och 

klara sig själva, kan en annan kultur vara av den uppfattningen att barnen behöver 

konstant hjälp och uppbackning. Respondenterna tyckte det var viktigt att 

språkstödjarna inte hamnade utanför gruppen, men eftersom de hela tiden byttes ut och 

eftersom de egentligen inte var med och planerade blev detta till en utmaning. 

 

Skapandepedagogen tar upp utmaningen som uppstår när individer sätts ihop för att 

arbeta tillsammans. ”Jag tycker ju att allt är så roligt hela tiden, och det kan lätt bli så att 

jag tror att alla andra också tycker att allt är roligt och att alla ska orka lägga ner lika 

mycket tid och engagemang. Men det är väl kanske mer att vi är olika som personer, 

oberoende av vad vi jobbar med.” 

 

Praktiska utmaningar inom projektet var kommunikation och logistik menar 

barnbibliotekarien. När samverkan ska ske mellan olika verksamheter krävs det att 

kommunikationen fungerar, små saker som att busstider inte stämmer eller att någon 

missar att kommunicera ut ändringar kan bli större än nödvändigt. Dessutom tyckte hon 

att det uppstod utmaningar eftersom projektet byggde mycket på varje individs bidrag, 

när någon föll ifrån märktes det hur sårbart det var.  

 

Danspedagogen resonerade över hur viktigt det är att ges tillfälle att kommunicera och 

uttrycka sig. Vem får ta plats, vem får höras i en konstellation bestående av kreativa 

individer? Hon upplevde att det kunde finnas en utmaning i att lita på varandras 

kunskaper och kompetenser, och att inte ta åt sig när någon annan inte hade samma syn 

på vad som var bra och inte. 

 

5.6. Professionsutövarnas syn på varandra 
 

De inblandade respondenterna var alla överens om att möjligheten att få insyn i hur de 

andra arbetar var något som tillförde något till deras vardagliga arbete. Musikpedagogen 

menar att samverkan bidrar till en kreativ miljö, och att de egenskaper som varje 

representant för de olika yrkesgrupper tillför gruppen skapar möjligheter som aldrig 

annars uppstått. Insynen i förskolan och hur de arbetar bidrog till eftertanke och 

funderingar gällande hur man utformar ett projekt som passar alla. ”Förr kunde man 

göra något bara för att det var roligt, nu är förutsättningarna inom förskolan helt andra. 
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De jobbar tematiskt hela tiden, allt måste hänga ihop med verksamheten och de har inte 

resurser att göra något som ligger utanför läroplanen.” Därför ansåg hon att kopplingen 

som projektet hade till läroplanen var nödvändig för att ens kunna genomföra det. 

 

Förskolepedagogerna upplevde egentligen att deras syn på vad kulturpedagogernas och 

barnbibliotekariens arbete gick ut på inte hade förändrats särskilt mycket. De hoppades 

mer på att synen på hur förskollärare arbetar och hur verkligheten ser ut inom förskolan 

skulle förändras i och med projektet.  

 

Danspedagogen säger att hon hade en förutfattad mening om hur förskolan arbetar och 

vad det egentligen innebär att vara förskollärare. Det som förändrades för henne 

gällande synen på detta var att hon insåg hur stor betydelse det har vilken förskola 

pedagogerna arbetar på. Hon tyckte sig se tydliga skillnader på privata och kommunala 

förskolor och att storleken på förskola påverkade mycket. De med mindre barngrupper 

(ofta privata förskolor) hade pedagoger som var mindre trötta och stressade och därmed 

mer mottagliga för upplevelsen av projektet. De uttryckte oftare sin tacksamhet över 

upplevelsen än de förskolor som hade fler barn att hålla reda på. ”Jag har ju ett barn i 

förskola själv, och det var bra för mig att se hur mycket det skiljer sig. Man hoppas ju 

att det inte ska skilja sig så mycket men det gör det ju tyvärr.” 

 

Skapandepedagogen säger att synen på hur de andra arbetar förändrats i och med 

projektet. ”Jag förstår att många kan tänka att till exempel en bibliotekarie, vad gör de - 

lånar ut böcker. Nu förstår jag att bakom varje människa ligger massor med jobb, de gör 

ju något hela tiden!” Det är insikter som inte skulle kommit om de inte hade jobbat så 

nära varandra i projektet. 

 

Även barnbibliotekarien reagerade på hur mycket jobb de inblandade utför som 

egentligen aldrig syns utåt. Hon menade att alla projekt och samarbeten som hela tiden 

pågår skulle kunna utgöra en grund för ytterligare samverkansprojekt. Om man blev 

bättre på att hålla koll på varandras verksamheter skulle det kunna skapa ringar på 

vattnet och leda till värdefulla samarbeten. Hon var också, liksom skapandepedagogen, 

av den uppfattningen att det var många som inte hade så god uppfattning om hur man 

egentligen arbetar på ett bibliotek och att samverkansprojektet faktiskt lett till ökad 

insikt gällande just detta. Att det estetiska uttrycket växer med samverkan tog 

barnbibliotekarien och flera av de andra respondenterna upp som en positiv effekt av 

samverkan över yrkesgruppernas gränser.  

 

Danspedagogen tyckte att man genom projektet upptäckte hur väl man kunde 

komplettera varandra när man kom från olika yrkesgrupper och bakgrunder. Hon 

hoppades att de andra fått en ökad insikt om hur mycket man kan göra med hennes 

konstform, dans. Hennes känsla var att uppfattningen om att dans är något man måste 

”kunna” hade förändrats efter projektet och att det blivit en aha-upplevelse för de andra 

att det inte behövde vara något krångligt och väldigt koreograferat. Hon hade själv insett 

att man kunde kombinera alla konstformer på nya sätt.  
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6. Analys och diskussion 
 

Här följer en analys av resultatet gällande det insamlade materialet med hjälp av Lena 

Folkessons teori Samspel mellan lärare och bibliotekspersonal. Jag försöker identifiera 

de olika dimensionerna i teorin för att se om de förekommer inom ramen för 

samverkansprojektet.  

 

6.1 Yrkesdimensionen 
 

Yrkeskulturen bygger på den formella utbildningen, avtal, regler, lagar och så vidare. 

Yrkesidentiteten bygger på det formella men också hur individerna själva uppfattar sitt 

yrke och vad som är innebörden av det (Folkesson, 2004). Vad sker när de olika 

yrkeskulturer som är representerade inom Värdegrundsprojektet möts? Hur fungerar 

kommunikationen sinsemellan och hur uppfattar man respektive grupps egenskaper? 

 

Något som kan utläsas i det insamlade materialet är att det finns en uppfattning om att 

det kan förekomma en rädsla för att förlora sin yrkesidentitet i samarbetet med andra. 

Man värnar sitt yrke och de kompetenser som ingår, tar gärna ansvar för att saker och 

ting ska bli gjorda men uttrycker även en viss tveksamhet när det gäller de andra 

yrkesgruppernas kompetens. 

 

Det uppstår vid några tillfällen en känsla av ”vi och dem” där de pedagoger samt 

barnbibliotekarien som arbetar under samma tak ser sig som en enhet och 

förskolepedagogerna som en annan. Detta uttrycker både förskolepedagogerna och 

kulturpedagogerna. I ett sammanhang menar en av förskolepedagogerna att det uppstår 

en kulturkrock när de olika verksamheterna kommunicerar med varandra. Folkesson ger 

exempel på hur, i fallet lärare och bibliotekarier, de båda grupperna ser på varandra som 

just grupper snarare än individer. Bibliotekarierna i fallet ser på alla lärare som lika och 

lärarnas syn på bibliotekarierna är likadan. Det finns en tendens att bortse från att det 

kan finnas stora skillnader mellan individerna i grupperna (Folkesson, 2004). 

 

Det är lätt att få en uppfattning om att förskolepedagogerna upplevs som den passiva 

mottagardelen av projektet, vilket både förskolepedagoger, kulturpedagoger och 

barnbibliotekarie till viss del håller med om. Förklaringen till detta tycks till viss del 

vara den brist på resurser som förskolan antas ha, de flesta av respondenterna tar upp 

detta vid intervjutillfället. Delvis beskrivs kulturpedagogerna och barnbibliotekarien 

som drivande och initiativtagande, vilket ur deras synvinkel är positivt men som ur 

förskolepedagogernas synvinkel skulle kunna uppfattas som en aning negativt eftersom 

deras åsikter och kompetens hamnar i skymundan. Folkesson beskriver hur man gärna 

bedömer sin egen grupps typiska karaktärsdrag positivt, medan den andra gruppens 

karaktärsdrag upplevs som mer negativa (Folkesson, 2004). Även om deltagarna efter 

avslutat projekt tenderar att se på varandra som grupper snarare än på individnivå, 

uttrycker några respondenter att de i och med projektet ser skillnader mellan individerna 

de inte sett tidigare. Enligt Ögland krävs att kompetenserna från alla verksamheter får 

komma fram för att nå fördjupad samverkan och ett lyckat, verksamhetsutvecklande 

samverkansprojekt. För att uppnå detta vill det till att man kontinuerligt utvärderar, 

planerar och reflekterar alla tillsammans och gemensamt kommer fram till en 

handlingsplan (Ögland, 2013). En annan viktig aspekt torde vara att i grunden reda ut 

vilka uppdrag och skyldigheter de olika verksamheterna egentligen har i förhållande till 
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varandra. Sandin påvisar vikten av att ”tydliggöra uppdrag och roller mellan 

yrkesgrupper” (Sandin, 2011, s. 209). Vem är ålagd att göra vad, är detta tydligt för 

varje verksamhet? Jag anser att en tydligare uppföljning från alla inblandade och en 

gemensam diskussion gällande vad projektet egentligen ger i förlängningen när det 

gäller samverkansaspekten, skulle möjliggöra en ännu större insikt i yrkesgruppernas 

kompetens och verksamhetsinnehåll. 

 

6.2 Maktdimensionen 
 

Makt och kunskap hör ihop, det spelar roll i ett samverkansprojekt vilkens hemmaplan 

man befinner sig på, vem som äger verksamheten (Folkesson, 2004). Hur påverkas just 

detta projekt av att man befinner sig på kulturhusets arena? Finns det en balans i arbetet 

där allas olika kompetenser kommer till sin rätt, eller är relationen asymmetrisk? Kan 

man säga att projektet bidragit till förståelse för varandras verksamheter? 

 

Projektet har sin fysiska plats i kulturkvarterets lokaler, det har utformats av 

kulturpedagoger och barnbibliotekarie och uppfattningen hos de inblandade kan sägas 

vara att det är kulturpedagogerna och barnbibliotekarien som äger projektet. Vid 

intervjuerna är det kompetensen hos kulturkvarterets personal som sticker ut. I och med 

den estetiska och kulturella inriktningen är det väl inte heller så konstigt att 

kulturpedagoger och barnbibliotekarie ges utrymme att dela med sig av sin kompetens. 

Förskolepedagogernas kompetens framstår inte som särskilt synlig vid intervjuerna, en 

av förskolepedagogerna ger uttryck för att det hade varit önskvärt med en typ av 

växelverkan i planeringen med projektet. Folkesson skriver om hur lärare upplever en 

osäkerhet när de befinner sig i biblioteket eftersom det inte är deras hemarena vilket gör 

att makten och kunskapen tillskrivs bibliotekarierna (Folkesson, 2004). På samma sätt 

kan man anta att förskolans personal uppfattar situationen när de kommer till 

kulturkvarteret, aktiviteterna överlåts till dem som anses ha kompetensen.  

 

Danermark beskriver även han en aspekt av makt, där vissa yrkesgrupper tillskrivs en 

högre status än andra. Deras kunskap och kompetens anses ha större tyngd och därmed 

kan makten sägas hamna hos dessa yrkesgrupper (Danermark, 2000). Jag anser att så är 

fallet här, där främst förskolepedagogernas kompetens och kunnande hamnat lite i 

skymundan. Huxham och Vangen påvisar olika aspekter av makt där begreppet makt 

över har en mer negativ klang än begreppen makt till och makt för (Huxham & Vangen, 

2005). Relationen i fallet med värdegrundsprojektet tenderar att dra mot makt över, där 

bibliotekarien och kulturpedagogerna har kontrollen över projektet och det kan bidra till 

att tilliten inför förskolepedagogernas kompetens ifrågasätts. I en situation där 

tillståndet makt till råder, menar Huxham och Vangen att makten används gemensamt 

för att nå målet och få samverkan att fungera på ett effektivt sätt (Huxham & Vangen, 

2005). En mer balanserad maktfördelning hade kanske kunnat leda till att innehållet 

bättre anpassats till barngruppernas sammansättning och nivå och därmed en större 

förståelse för hur respektive yrkesgrupp arbetar.  

 

Det framgår av intervjuerna att kulturpedagogerna och barnbibliotekarien i 

planeringsstadiet har tagit ansvar för ”sina” kulturformer och specialiteter utifrån den 

kompetens man besitter, för att senare stråla samman med de andra inom en gemensam 

ram. Detta tycks vara ett arbetssätt som fungerar för alla respondenter och några 

egentliga motsättningar gällande maktfördelning här finns inte. Enligt Folkesson är det 
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vanligt att maktdimensionen blir tydlig när det upplevs att en yrkesgrupps 

”professionella kompetens inte fullt ut kommer till sin rätt” (Folkesson, 2004, s. 79).  

 

6.3 Legitimitetsdimensionen 
 

Att deltagarna i projektet besitter formell legitimitet råder det inga tvivel om. Alla är 

utbildade inom sitt område och har befogenhet från respektive ledning att självständigt 

arbeta med yrkenas olika delar. Men lyckas projektdeltagarna erövra reell legitimitet 

med hjälp av samverkansprojektet? Kan detta samverkansprojekt bidra till att belysa 

yrkesgruppernas kompetens? 

 

Folkesson säger att ”samspelet i sig bidrar till att synliggöra kompetens” (Folkesson, 

2004, s. 80). De tillfrågade respondenterna inom värdegrundsprojektet uttrycker alla en 

tillit inför de andras kompetens. Respondenterna menar vid intervjutillfällena att synen 

på de andra yrkesgrupperna till viss del har förändrats i och med projektet. Det uttrycks 

viss förvåning gällande hur mycket arbete yrkesgrupperna åläggs genomföra inom sitt 

verksamhetsområde och hur brett de olika yrkesgrupperna arbetar. Förskolepedagogerna 

ser projektet som en chans till fortbildning och kompetensutveckling och tycks vara 

tillfreds med att kulturpedagoger och barnbibliotekarie besitter den kompetens som 

behövs för att kunna tillhandahålla detta och att ge dem verktyg att arbeta vidare på 

hemmaplan. För att erövra reell legitimitet behövs alltså en tillit inför vad 

representerade verksamheter inom ett samverkansprojekt har kompetens för och klarar 

av (Folkesson, 2004).  

 

Huxham & Vangen beskriver att två faktorer spelar in när det handlar om att bygga upp 

ett förtroende sinsemellan olika yrkesgrupper inom ett samarbete. Dels baseras 

förtroendet på en gemensam historia eller förförståelse gällande de deltagande 

verksamheterna (Huxham & Vangen, 2005). I fallet med Värdegrundsprojektet har alla 

verksamheter samverkat med varandra tidigare i olika konstellationer, deltagarna har 

redan en uppfattning om vilka kompetenser som finns inom verksamheterna. Dels 

baseras förtroendet på huruvida de inblandade vågar ta risken att lita på varandra inom 

ramen för samverkan (Huxham & Vangen, 2005). Även om det i intervjuerna uttrycktes 

att några av de tillfrågade hade svårare att känna sig bekväma med att släppa kontrollen 

till andra inom projektet, tolkar jag det som att där finns en tro på att de inblandade 

besitter den kompetens som krävs. Huxham & Vangen skriver att när båda dessa 

faktorer finns i en samverkanssituation, finns också förutsättningen för att man stegvis 

ska kunna bygga upp ett förtroende och tillit inför varandras kompetenser, och att detta i 

slutänden gynnar samverkan (Huxham & Vangen, 2005).   

 

De åsikter som framkommer i empirin pekar på att en insyn i andra verksamheter leder 

till att samverkansprojekt blir mer meningsfulla och har större inverkan på det dagliga 

arbetet. Att olika yrkesgrupper tillåts komma fram och använda sin kompetens i 

samarbetet med andra leder till att en reell legitimitet kan erövras (Folkesson, 2004). 
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6.4 Professionellt objekt 
 

Finns det ett gemensamt professionellt objekt inom Värdegrundsprojektet? Kan man 

säga att deltagarnas roller är tydliga, att de olika verksamheterna har ett gemensamt mål 

att sträva emot? 

 

I Folkessons text framgår det att ett gemensamt professionellt objekt kan handla om att 

”hjälpa varandra att underlätta varandras arbete” (Folkesson, 2004, s. 80). Det kan väl 

inte sägas att det finns ett enda mål med projektet, de olika verksamheterna har inte 

enbart en gemensam syn på vad Värdegrundsprojektet ska ge. Flera av 

kulturpedagogerna och barnbibliotekarien benämner projektet som ett 

samverkansprojekt och anger det som det huvudsakliga målet, medan bland annat 

förskolepedagogerna ser kulturupplevelsen som målet med projektet. Projektet tillkom 

delvis för att ge kommunens förskolor möjligheten att ta del av kulturutbudet. Detta var 

något de uttryckt en önskan om, men som varit svårt att hinna genomföra inom ramen 

för den vardagliga verksamheten. Resurserna både tidsmässigt och ekonomiskt är 

begränsade, det är svårt för de representerade yrkesgrupperna att få tillfälle att dela med 

sig och samverka kring sin kompetens. Genom att sammanföra olika verksamheter, 

samordna en dag där alla får presentera ”sin” kulturform och knyta detta till läroplanen 

för att underlätta för förskolorna hävdar jag att man kan se ett gemensamt professionellt 

objekt.  

 

Den gemensamma strävan att utveckla förskolebarnen och ge dem möjlighet till 

kulturella upplevelser i tidig ålder kan även det benämnas som en del av det 

gemensamma professionella objektet. I Folkessons exempel ses det gemensamma 

professionella objektet som en väg att nå ”smidighet och effektivisering” (Folkesson, 

2004, s. 81). Även i Värdegrundsprojektet tycks just smidighet och effektivisering vara 

ett mål man eftersträvar att uppnå. 

 

Huxham och Vangen identifierar tre olika typer av mål som kan finnas när det kommer 

till samverkan: det gemensamma målet för själva samverkansprojektet, 

verksamheternas/organisationernas mål med samverkan och individens mål med 

samverkan. Det gemensamma målet är vad de inblandade verksamheterna strävar mot 

tillsammans (Huxham & Vangen, 2005). I fallet med Värdegrundsprojektet skulle man 

kunna säga att effektiviseringen och samordningen av resurser för att underlätta för 

förskolegrupper att ta del av kulturutbudet är det gemensamma målet. Huxham och 

Vangen menar att det gemensamma målet är sådant att det inte vore möjligt att uppnå 

utan samverkan. De enskilda verksamheterna eller individerna måste gå samman för att 

uppnå målet (Huxham & Vangen, 2005).  

 

Verksamheternas enskilda mål skiljer sig åt något inom Värdegrundsprojektet. Enligt 

Huxham och Vangen är verksamheternas mål direkt knutna till vad som är ålagt 

verksamheten, vad som är deras primära funktion och vilka riktlinjer de har att hålla sig 

till (Huxham & Vangen, 2005). Förskolan ser bland annat inriktningen på projektet som 

ett mål, man får nya verktyg att arbeta med när det kommer till ett ämne som är en del 

av läroplanen. Folkbiblioteket ser det faktum att nya barngrupper på ett effektivt och 

stimulerande sätt får möjlighet att besöka biblioteksrummet som ett mål med projektet. 

Individens mål handlar om de mål varje individ som är inblandad i samverkansprojektet 

har. Ofta handlar det om att man har ett rent personligt intresse av att delta som part i ett 

samverkansprojekt, det kanske är fördelaktigt för karriären eller för den personliga 
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utvecklingen (Huxham & Vangen, 2005). I fallet med Värdegrundsprojektet uttrycks 

individuella mål i form av kompetensutveckling och personlig utveckling. Möjligheten 

att inspireras och få ett nytt engagemang i vardagslivet kan sägas vara individuella mål 

för flertalet av de tillfrågade. 

 

6.5 Slutsats 
 

Samverkan går sällan smärtfritt, även i ett lyckat projekt där de flesta upplevs som nöjda 

finns utmaningar att arbeta med. Som representant för en yrkesgrupp vill man givetvis 

få användning av sin kompetens och där kan finnas en rädsla för att förlora sin 

yrkesidentitet i samverkan med andra yrkesgrupper. Genom att ha en väl fungerande 

kommunikation kan ”vi- och dem-känslan” undvikas. Det är också av vikt att synliggöra 

varje yrkesgrupps kompetens och ta tillvara den, att låta representanterna för 

yrkesgrupperna ta plats och använda sina kunskaper i samspelet med varandra. Det kan 

även konstateras att uppföljning är av största vikt inom samverkansprojekt. För att 

kunna utvecklas behöver man också analysera det utförda arbetet. 

 

Ägaren av ett projekt eller den plats där projektet tar plats blir av naturliga skäl den som 

får mest utrymme, och den vars kompetens framträder tydligast. För att alla inblandade 

ska få samma möjlighet är en växelverkan önskvärd, där alla får ta plats och därmed 

uppnås en balanserad maktfördelning. I detta projekt tycks ändå majoriteten av de 

involverade anse att de får användning av sina kunskaper även om det hade varit en 

vinst med att låta förskolepedagogernas kompetens och erfarenhet ta större plats. Det 

hade troligen gjort att aktiviteterna varit bättre anpassade till barngrupperna.  

 

Respondenterna uttrycker tillit gällande varandras kompetens och anser att de till viss 

del fått en insikt i hur arbetssituationen ser ut för de andra. Anledningen till att 

samverkan mellan dessa individer inte haft en mer signifikant påverkan på synen 

sinsemellan är det faktum att de alla har mötts i samarbeten och projekt i olika 

konstellationer tidigare.  

 

Att sätta upp tydliga mål som är gemensamma för alla inblandade i ett 

samverkansprojekt är av stor vikt. Det har effekt på hur arbetet under projekttiden flyter, 

och hur upplevelsen av samverkansprojektet blir i slutändan. Om man har klart för sig 

vilket målet är, har en balanserad maktfördelning och låter de representerade 

yrkesgrupperna ge olika perspektiv på hur arbetet ska utföras, skapas goda 

förutsättningar för en utvecklande och givande samverkan.   

 

Möjligheterna med Värdegrundsprojektet baserat på respondenternas uttalanden är 

utveckling för individen och arbetsgruppen. Insyn i andra verksamheter och olika 

perspektiv på hur saker kan utföras sätter igång tankar på andra möjliga 

samverkansprojekt. Det ökar förutsättningarna för en kreativ arbetsprocess, i synnerhet 

om alla yrkesgrupper får komma till tals och makten upplevs som balanserad. 

Utmaningar som uppkommit under arbetets gång har att göra med tidigare nämnda 

maktbalans. Förskolepedagogernas roll hade kunnat vara tydligare för att ge ytterligare 

perspektiv på arbetet inom projektet. Kommunikationen och målen behöver vara tydliga 

för att kulturkrockar och en känsla av ”vi och dom” ska kunna undvikas.  
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De respondenter som arbetar i kulturhuset var redan väl bekanta med varandra, och 

under intervjuernas gång framgick det att många av dem, även förskolepedagogerna, 

samverkat med varandra i olika projekt tidigare. Detta faktum har absolut påverkat 

resultatet av studien. Två av respondenterna sa själva att projektet hade haft större 

inverkan på synen på de andra yrkesgruppernas kompetens och resurser om det varit 

första gången de samverkat. Respondenterna ansåg dock att de genom 

värdegrundsprojektet hade fått bättre förståelse för hur vardagen ser ut för de andra, och 

att det finns värdefull kompetens och resurser att samverka kring i framtiden. 

 

Att använda kvalitativ metod i en studie som denna har fördelar, att ha givits 

möjligheten att kunna gå mer på djupet och att kunna återkomma och ställa följdfrågor 

har varit fördelaktigt särskilt när flera av respondenterna funnits på nära håll. Samtidigt 

blir resultatet självklart väldigt avgränsat och specifikt för just den här studien. Det 

faktum att jag som intervjuare redan innan hade en relation till flera av respondenterna 

påverkade högst troligt intervjusituationerna. Dels positivt eftersom flera av 

respondenterna kände sig bekväma med mig, vi kunde göra intervjuerna på hemmaplan 

och samtalen löpte på rätt naturligt. Dels negativt eftersom min förförståelse troligen 

ledde till att jag avstod från att ställa följdfrågor som jag trodde mig veta svaren på och 

därmed missade information som hade kunnat vara intressant. 

 

Jag hade kunnat välja en annan metod och gjort undersökningen större genom att till 

exempel skicka enkäter till alla yrkesverksamma som på något sätt varit involverade i 

värdegrundsprojektet. Detta hade varit relevant om min avsikt varit att undersöka andra 

delar av synen på samverkan inom området, men det hade troligen varit svårare att få 

fram hur man upplever samspelet mellan de olika yrkesgrupperna eftersom en väldigt 

hög andel av de svarande skulle ha varit verksamma inom samma område, nämligen 

förskolan. Det hade sannolikt också gjort det svårare att hålla studien inom ramen för 

biblioteks – och informationsvetenskap.  

 

6.6 Förslag till vidare forskning 
 

Baserat på mina erfarenheter av hur arbetet på ett folkbibliotek fungerar och denna 

undersökning vill jag påstå att samverkan mellan folkbibliotek och andra verksamheter 

är grundläggande för att biblioteksverksamheten ska fungera på ett tillfredsställande 

sätt. Jag hävdar också att behovet av samverkan ökar i takt med allt som förändras i 

samhället. Folkbibliotekets uppdrag har med tiden utökats till att gälla allt större 

områden. För att kunna fortsätta arbetet med det demokratiska samhällets utveckling 

och nå ut till en bred allmänhet behöver folkbibliotek samverka med många typer av 

aktörer, och här borde det finnas många ingångar till forskningsprojekt.  

 

Vilka möjliga samverkanspartners finns det egentligen, och hur kan dessa projekt se ut? 

Det torde finnas många intressanta projekt på folkbibliotek runtom i landet som är värda 

att undersökas för att påvisa vilka möjligheter samverkan kan ge.  

 

Arbetet med denna uppsats har också fått mig att fundera över gemensamma målbilder 

och vikten av dessa inom samverkan. Hur stor betydelse ett gemensamt mål har, och hur 

vanligt det egentligen är att olika verksamheter strävar mot samma sak inom ett 

samverkansprojekt är något jag tycker vore motiverat att studera närmare.  
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Bilaga 1. Intervjuguide 
 

Intervjuguide. 

 

Bakgrund, erfarenheter och förväntningar: 

 

•Vad jobbar du med? 

•Har du tidigare samarbetat med andra yrkesgrupper? 

              a. Hur har dessa samarbeten sett ut, kan du berätta? 

•Hur länge har du varit involverad i projektet? 

•Hur har ansvaret fördelats mellan er som drivit det? 

•Hur bestämdes ansvarsfördelningen? 

•Vad hade du för förväntningar på samarbetet?  

a. Hur infriades dessa förväntningar? 

b. Hur infriades inte dessa förväntningar? 

 

Vilka möjligheter och utmaningar finns det med samverkansprojektet? 

 

•Har ni pratat om samverkan inom projektet innan eller under projektets gång?  

a. Om ja, ge exempel på diskussion och vad det ledde till. 

b. Om nej, vad beror det på? 

•Vilka möjligheter tycker du att ett projekt av detta slag ger:  

a. din verksamhet?  

b. dina kollegor? 

c. dig? 

•Vilka utmaningar ser du i ett samverkansprojekt av detta slag? 

•Kan du berätta hur det har varit att samverka med bibliotekspersonal, kulturpedagoger, 

språkstödjare och förskolepedagoger inom detta projekt? 

 

Har projektet förändrat de olika professionsutövarnas sätt att se på varandra?  

 

•Hur ser din kontakt idag ut med de andra som varit involverade i projektet? 

•Tycker du att din syn på bibliotekarier/förskollärare/kulturpedagoger och deras 

kompetens har förändrats i och med projektet?  

a. På vilket sätt? 

b. Kan du ge mig några exempel på detta? 

•Upplever du att dina samarbetspartners syn på din kompetens har förändrats i och med 

projektet? 

•Vad har värdegrundsprojektet gett dig för tankar och idéer gällande fortsatt samarbete 

med människor från andra yrkesgrupper? 


