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Biblioteket möter förskolan

En studie av ett urval magisteruppsatser

Inledning

Skolverket initierade hösten 2002 ett projekt, Leka-språka-lära, med syfte att bl.a. skapa
mötesplatser mellan yrkesverksamma inom förskola och bibliotek och att utveckla samarbetet
mellan dessa. En rad delprojekt har initierats, i tre regioner – Värmland, Västerbotten och Västra
Götaland.

I sin bakgrundsskrivning konstaterar verket att det finns en stark tradition inom folkbiblioteken
att vända sig mot förskolebarn med läsfrämjande aktiviteter, särskilt vanligt är att biblioteken
förser förskolorna med litteratur: ”Biblioteken ses, och ser ofta sig själva, som i första hand
mediedepåer”. 1 Man konstaterar att förskola och bibliotek sällan planerar det språkutvecklande
arbetet tillsammans, och menar att det ofta oklara syftet med det läsfrämjande arbetet har sin
grund i barnbibliotekariernas oro för en alltför stark koppling till skolan.

Min förhoppning med detta paper är att kunna ge en fördjupad och problematiserad bild av
samverkan mellan förskola och bibliotek. Som material för studien väljer jag magisteruppsatser
skrivna inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap.

Bakgrund

Samarbete mellan bibliotek och förskola har lång tradition i Sverige, och utvecklades starkt
under 1970- och 80-talen. Bokförsörjning, kompetensutveckling och fortbildning är exempel på
samarbetets innehåll. Under trycket av de ekonomiska nedskärningarna på 1990-talet minskade
samarbetet i en rad kommuner. Färre barnbibliotekarier arbetade med förskolan som
samarbetspartner och färre förskolor besökte biblioteken med barnen, enligt Barnbokens
ställning.2 Denna och andra rapporter om kris för litteraturen och läsandet resulterade i att
läskampanjer drogs igång på bibliotek, förskolor och skolor. Ett urval presenteras i boken ”Som
fisken i vattnet : barnens väg till språk och läsande”.3

Att skaffa sig en bild av hur samarbetet mellan bibliotek och förskola förändrats och utvecklats
in på 2000-talet är inte alldeles enkelt. Kulturrådets folkbiblioteksstatistik visar inte hur
biblioteken samarbetar med andra institutioner. Vad gäller bibliotekens öppethållande har antalet
öppettimmar ökat på både huvudbibliotek och filialer men minskat på bokbussarna. Samtidigt
som antalet filialer minskat successivt under den senaste tioårsperioden har antalet integrerade
bibliotek, folk- och skolbibliotek i samma lokaler, ökat.4 Alla dessa aspekter av bibliotekens
tillgänglighet är relevanta för en studie av samverkan mellan förskola och bibliotek. Förskolorna

                                                                
1 Wiklund & Olander, Leka-språka-lära. 2002.
2 Barnbokens ställning – inom biblioteksväsendet och inom barnomsorgen. 1996.
3 Som fisken i vattnet : barnens väg till språk och läsande. 2000.
4 Folkbiblioteken 2001. 2002.
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ligger spridda i lokalsamhället och den pedagogiska verksamheten är beroende av barnens
vistelsetider.

Även förskolan, som växte fram under 1970- och 80-talen, har genomgått stora förändringar.
Förskolan fick, precis som biblioteken, känna av den sviktande kommunala ekonomin, och
barngruppernas storlek och antalet barn per pedagog ökade kraftigt under 1990-talet och framåt.5

Frågor om integration mellan förskoleverksamhet och skola, som utretts och diskuterats under
många år, ledde till att Skolverket 1998 blev tillsynsmyndighet för förskolan. Samma år fick
förskolan också sin första läroplan, Läroplan för förskolan, Lpfö 98.6 Alla 6-åringar erbjuds plats
i förskoleklass och denna integreras ofta med grundskolans År 1.

Styrdokument

1997 fick Sverige sin första bibliotekslag. De svenska biblioteken ska främja intresset för läsning
och litteratur. Lagen framhäver bibliotekens betydelse för människors tillgång till litteratur,
information, upplysning, utbildning och annan kulturell verksamhet. När det gäller barn betonas
särskilt uppgiften att stimulera språk och läsning. 7 Folkbiblioteken är en kommunal
angelägenhet, men också i lokala styrdokument är det vanligt att verksamhet för barn och
ungdom prioriteras.

Förskolan ska, enligt Läroplan för förskolan, lägga grunden för ett livslångt lärande och i
samarbete med hemmen främja barnens utveckling. Barnens nyfikenhet, deras egna intressen och
eget skapande ska stimuleras, liksom språkutveckling och intresse för skriftspråket. Barnen ska
få möjlighet att lära känna sin närmiljö och det lokala kulturlivet. Verksamheten ska utgå från
barnets erfarenhetsvärld och lekens och samspelets betydelse för barnens lärande betonas.8

Ett övergripande styrdokument, för både bibliotek och förskola, är FNs konvention om barnets
rättigheter. Konventionen ratificerades av Sverige 1990 och ska genomsyra all verksamhet för
och med barn. Viktiga principer i konventionen är att alla barn har samma rättigheter och värde
och att alla barn har rätt att leva och utvecklas. Begreppet ”barnets bästa” är konventionens
grundpelare och hur detta ska tolkas måste avgöras i varje enskilt fall. Konventionen ger barnet
inflytande över sitt liv genom rätten att uttrycka åsikter och få dem beaktade.9

En ny syn på barn och barndom

Den barnforskning som under de senaste decennierna utvecklats inom ämnesområden som
sociologi, etnologi och pedagogik, ifrågasätter den dominerande, utvecklingspsykologiskt
baserade synen på barn. I det nya barndomsparadigm som växer fram förstås barndom som en
social och kulturell konstruktion, barndomen är varken naturlig eller universell. Synen på barn
förändras därmed, barn ses som handlande och reflekterande kulturvarelser, och som unika
individer.10  Denna barnsyn kommer också till uttryck i Barnkonventionen. Thomas
Hammarberg skriver i en kommentar att en utmaning är att se till att konventionens budskap
kopplas till konkreta sociala miljöer.11 De rekommendationer för barnbiblioteksverksamhet som
nyligen antagits i Svensk biblioteksförening tar sin utgångspunkt i konventionen. Här uppfattas
                                                                
5 Skolverket 2003
6 Läroplan för förskolan, Lpfö 98. 1998.
7 Bibliotekslag. 1996.
8 Se not 6.
9 Hammarberg, Thomas, Konventionen om barnets rättigheter. 2000.
10 ex. Constructing and reconstructing childhood ,1990, Qvortrup 1994, Corsaro 1997.
11 Hammarberg, Thomas, ibid.
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bibliotekets uppdrag så att ”barns och ungdomars egna behov ska vara vägledande för
verksamheten”. Biblioteket ska vara ledande när det t.ex. gäller ”upplevelseläsning och barns
och ungdomars eget kunskapssökande”. Uppgiften att lägga grunden till det livslånga lärandet
delar biblioteket med ”föräldrar, barnhälsovård, förskola och skola”. 12 Det enskilda biblioteket,
som vill utveckla sin verksamhet utifrån dessa rekommendationer, måste konkretisera vad de kan
innebära i bibliotekets lokala kontext.

Den kunskapssyn som uttrycks i Läroplan för förskolan innebär, enligt Johansson och Pramling
Samuelsson, att perspektivet på barn har förskjutits, från ett utvecklingspsykologiskt, med
betoning på det enskilda barnets specifika utveckling, till ett relationellt. Barnet ses som en
kompetent medskapare i lärprocessen och samspelet med andra, liksom de sociala och kulturella
sammanhang som barnet ingår i, är av central betydelse. Målen för förskolan ska ses i ljuset av
en sådan kunskapssyn, enligt författarna.13

I ovan refererade dokument uppfattar jag att det finns en samstämmighet i själva synen på barn.
Flera av bibliotekens uppgifter överensstämmer också med förskolans, så som de formuleras i
Läroplan för förskolan, även om institutionerna naturligtvis har olika uppdrag.

Myndighetssamverkan

Både historik och nuläge, med likartade uppdrag för bibliotek och förskola, talar för samarbete
mellan förskola och bibliotek. Idag finns också ett etablerat samarbete mellan de båda
myndigheterna Kulturrådet och Skolverket. I ett gemensamt dokument slår man fast vikten av att
medborgarna i ett demokratiskt samhälle har tillgång till ”en mångfald medier för läsning,
informationssökning, inspiration och kunskapsinhämtning” och att utbildningar på olika nivåer
har tillgång till ”bibliotek med både pedagogiska och kulturella funktioner, som ska fungera som
en länk mellan skolan och det övriga samhället.” Språkutvecklande arbete i förskolor och skolor
pekas här ut som ett gemensamt utvecklingsområde.14

Syfte och frågeställningar

Mitt syfte med denna studie är att undersöka hur bilden av bibliotekets samarbete med förskolan
kan uppfattas och problematiseras ur ett biblioteks- och informationsvetenskapligt perspektiv.
Bekräftas bilden av biblioteken som mediedepåer eller är det andra uppgifter och annat
samarbete som kommer i fokus? Jag väljer att undersöka detta genom att granska ett antal
magisteruppsatser, publicerade mellan år 2000 och juli 2003.

Frågeställningar:
Vilka uppgifter har biblioteket i relation till förskolan och förskolebarnen?

Vilka kunskaper och kompetenser har barnbibliotekarier?

Vad innebär samarbete mellan bibliotek och förskola och hur går samarbetet till?

Vilka problem och hinder för samarbete identifieras?

                                                                
12 På barns och ungdomars villkor. 2003
13 Johansson & Pramling Samuelsson, Förskolan – barns första skola. 2003.
14 Gemensamt dokument för Skolverkets och Kulturrådets samarbete kring bibliotekets roll i  utbildningen. 2003.
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Metod och material

Metod

Jag väljer att göra en komparativ granskning av ett urval magisteruppsatser. Stöd för detta finner
jag hos Backman. 15 Genom att jämföra uppsatsernas resultat hoppas jag få underlag för en
problematisering av frågan om samarbete mellan förskola och bibliotek.

Mina kriterier för urval har varit att magisteruppsatserna ska ha lagts fram vid någon av de fyra
utbildningarna i biblioteks och informationsvetenskap i Borås, Lund, Umeå och Uppsala mellan
januari 2000 och juli 2003 och att information om dem ska vara åtkomlig på respektive
utbildnings webbplats. Det ska framgå av uppsatsens titel eller abstract att den behandlar frågor
som är relevanta för denna studie. Det innebär att jag exempelvis valt bort uppsatser med fokus
på barnlitteratur och förskolebarn.

Material

Urvalskriterierna resulterade i tio magisteruppsatser. Ingen uppsats från utbildningen i
Umeå ingår, eftersom dessa uppsatser inte är tillgängliga enligt ovan. Vid utbildningen i Lund
har ingen uppsats som rör samarbete förskola-bibliotek publicerats under den period jag
undersöker. Mitt urval utgörs av tio uppsatser. En av dem är från utbildningen i Uppsala, de
övriga nio är från utbildningen i Borås. Jag anger här författare och fullständig titel för varje
uppsats. För att inte tynga detta och följande avsnitt med fotnoter som upprepar de långa titlarna,
anger jag endast författare och sida när jag refererar till uppsatserna och hänvisar till
källförteckningen på s. 13 för fullständiga referenser.

Tre av uppsatserna undersöker biblioteksverksamhet i mångkulturella stadsdelar. Det är Hanna
Bergsmarks Hur ett bibliotek kan underlätta barns språkutveckling : en studie om hur ett
bibliotek i ett mångkulturellt samhälle stöttar barn i deras språkutveckling och hur för- och
grundskolelärare ser på denna verksamhet, samt Monica Petterssons Biblioteket på förskolan:
En utvärdering av projektet “Läspåsen” i Sundbyberg med en analys av förskolebarns läs- och
biblioteksvanor och Sanela Rožajacs Biblioteket, öppna förskolan och föräldrar i samarbete
kring flyktingbarns språkliga och kulturella utveckling: en undersökning bland flyktingföräldrar
i stadsdelarna Hässleholmen och Norrby i Borås. De två senare undersöker projekt, eller
verksamheter som initierats som projekt. Pettersson undersöker om föräldrarnas läsvanor och
biblioteksbesök påverkas av att barnlitteratur görs tillgänglig på förskolan. Uppsatsen
kombinerar kvantitativ och kvalitativ metod – en enkätundersökning har genomförts bland
föräldrar och dagbarnvårdare i kommunen, och intervjuer genomförts med barnbibliotekarien
och med pedagoger på tre förskolor. Bergsmark använder en enkät som instrument för att hämta
in synpunkter från förskollärare medan Rožajac genomför intervjuer med föräldrar i Borås.

Fem uppsatser undersöker barnbibliotekariers yrkesroller, kompetenser eller hur de ser på sina
arbetsuppgifter. Det är ”Barnbibliotekarier är rätt kaxiga!”: några svenska barnbibliotekariers
arbetssituation idag analyserade utifrån Pierre Bourdieus begrepp, av Emma Hjelm och Klara
Karlsson, och Angelica Gunnarssons "De är ett väldigt nyfiket släkte, barnbibliotekarierna". En
kvalitativ undersökning av hur 1990-talets samhällsförändringar påverkat barnbibliotekariernas
arbetsuppgifter, kvalifikations- och fortbildningsbehov. I båda uppsatserna intervjuas chefer,
barnbibliotekarier och konsulenter. Agneta Krohn Strömshed och Ingela Nilsson undersöker i sin
uppsats Barnbiblioteksverksamhet i Norrbottens glesbygd – med Barnkonventionen som
                                                                
15 Backman (1998, ss.70ff).
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utgångspunkt  hur barnbibliotekarierna där ser på sitt arbete. Elisabet Jakobsson har sitt fokus på
barnbibliotekariers motiv och drivkrafter i arbetet i uppsatsen Barnbibliotekariers syn på arbetet
med små barn – en kvalitativ studie. Linnea Rådberg vill undersöka om sexårsverksamheten som
ett nytt fenomen innebär förändrade arbetsuppgifter för barnbibliotekarier i sin uppsats:
Lustfyllda möten med böcker och bibliotek: barnbibliotekariers läsfrämjande metoder för
sexåringar, samt läsning och böcker för den åldern. Samtliga dessa uppsatser använder
kvalitativ metod och bygger på intervjuer med informanterna.

I en uppsats, Gun Johanssons Barnbokens roll i förskolan : litteratursyn och
litteraturpedagogiskt arbete, intervjuas pedagoger på två förskolor. Johansson vill undersöka om
det finns ett samband mellan litteratursyn och litteraturpedagogik. I Pedagogiskt samarbete
mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling fokuseras samarbete. Jenny
Bofeldt och Charlotta Ekbrand Palmqvist vill undersöka hur pedagoger och bibliotekarier kan
utnyttja varandras yrkeskompetenser i ett samarbete för att främja barns språkutveckling. Även
dessa båda uppsatser bygger på kvalitativa intervjuer.

Samtliga uppsatser utom Johanssons bygger helt eller delvis på bibliotekariers utsagor.
Johansson intervjuar enbart förskollärare och förskollärare kommer till tals också i Bergsmarks,
Bofeldts & Ekbrand Palmqvists och Petterssons uppsatser. Föräldrars synpunkter redovisas av
Pettersson och Rožajac. Ingen uppsats har barn som informanter.

Analysmetod

Samtliga uppsatser undersöker någon aspekt av verksamhet i förskola och/eller bibliotek som är
relevant inom biblioteks- och informationsvetenskap, men alla har inte samarbete som fokus,
vilket framgår av uppsatsernas titlar. Frågor som har med samarbete att göra behandlas däremot i
alla uppsatserna även om de får större eller mindre utrymme. Jag har granskat uppsatserna
utifrån mina frågeställningar och redogör för de mönster, skillnader och likheter som jag funnit.
Därefter för jag en diskussion utifrån några teman som återfunnits i uppsatserna eller skapats
utifrån resultatet och använd litteratur. Mitt material är ett litet urval uppsatser och  några
generella slutsatser om relationen mellan bibliotek och förskola kan inte dras utifrån analysen
men det är inte heller avsikten.

Resultat
Resultatet grupperas under fyra rubriker som svarar mot studiens frågeställningar:
Barnbibliotekets uppgifter, Barnbibliotekariens kunskaper och kompetenser, Vad innebär
samarbete? och Hinder för samarbete.

Barnbibliotekets uppgifter

Uppsatserna ger en entydig bild av att barnbibliotekets viktigaste uppgifter är att stimulera till
läsning och att på olika sätt stödja barns språkutveckling.16  Insatser för förskolebarn kan
innefatta såväl möten på BVC med nyblivna föräldrar som samarbete med förskolan. Biblioteket
riktar sig till föräldrar eller personal, alltså till förmedlare. Exempel på verksamheter som riktar
sig direkt till barnen är fr.a. sagostunder, sångstunder och annan kulturverksamhet.17

                                                                
16 Bergstrand, s.29, Bofeldt & Ekbrand Palmqvist, s. 66, Gunnarsson s.67f, Hjelm & Karlsson s. 60, Jakobsson s.56,
Johansson s.53, Krohn Strömshed & Nilsson s.58, Pettersson, s22, Rožajac, s.31f, Rådberg, s.59.
17 ex. Jakobsson, s.37f, Krohn Strömshed & Nilsson, s.57f.
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Att biblioteken vill stimulera bok- och läsintresse motiveras på olika sätt. Informanterna hänvisar
till förskoleårens betydelse för språkutvecklingen och språkets betydelse för fantasi, kreativitet,
självkännedom och för individens möjlighet att göra sin röst hörd.18 I några uppsatser som
undersöker insatser i mångkulturella bostadsområden motiveras insatserna fr.a. med att de kan
leda till förbättrade kunskaper i svenska språket.19 Bibliotekarierna i Rožajacs uppsats framhåller
tydligare båda språkens betydelse. De uppmanar föräldrarna att använda modersmålet i samtal
med barnen och förmedlar litteratur på modersmålet.20

Barnbibliotekariens kunskaper och kompetenser

Kännetecknande för en barnbibliotekarie, enligt barnbibliotekarierna själva och deras kolleger, är
kunskapen om litteratur och kompetensen att förmedla information om böcker och att stimulera
till läslust.21 Kunskaper om barnkultur nämns också, men mera sällan. 22 I flera uppsatser berörs
även barnbibliotekariens pedagogiska kunskaper.23 När kolleger beskriver barnbibliotekarier
framhävs också deras sociala kompetens och deras förmåga att kunna bemöta barn.24 Jakobssons
informanter säger att själva mötet med barnen är viktigt för dem, att kunna bemöta barn är en
förmåga som får näring genom möten med barn. 25

När förskollärarna uttalar sig om barnbibliotekariers kunskaper framhåller de fr.a. deras
kunskaper om böcker. De efterfrågar hjälp med bokval och förslag på hur böcker kan bearbetas
och dramatiseras.26

Vad innebär samarbete?

Samarbete står för olika saker i uppsatserna. Vanligast är medieförsörjning – biblioteket är fr.a.
en resurs för förskolan när det gäller tillgång till barnlitteratur. Bibliotekets roll som mediedepå
diskuteras hos Krohn Strömshed och Nilsson. 27 Barnbibliotekarierna tycker att det ibland är ett
frustrerande och tidsödande arbete att ställa samman bokdepositioner till skolor och förskolor
men säger samtidigt att om biblioteket inte gör det kommer många barn att bli utan böcker.

Samarbete kring bokförsörjning kan se ut på många olika sätt. Intrycket är att bokdepositioner är
vanligt förekommande, och de innebär inte alltid att personlig kontakt tas mellan bibliotek och
förskola. När bibliotekarien fungerar som resurs i samband med förskolornas temaarbeten
förutsätter detta personlig kontakt och kommunikation. Exempel finns på att bokombud på
förskolorna förmedlar information till kolleger, att bibliotekarien presenterar nya böcker, att
biblioteket ger bokgåvor till barn. Förskollärarna använder biblioteket i huvudsak till att ”variera
och komplettera sitt eget bokbestånd”. 28 Bokdepositioner från biblioteket har mindre betydelse
för läsaktiviteten på förskolorna, man läser ändå varje dag för barnen. 29 Det tydligaste intrycket
från uppsatserna är att förskolan upplever samarbetet med biblioteket kring böcker som positivt
men det finns också exempel på att förskolan inte upplever biblioteket som en självklar
                                                                
18 ex. Jakobsson s.58, Krohn Strömshed & Nilsson, s.46.
19 Pettersson, s.21, Bergsmark, s.29.
20 Rožajac, s.33f.
21 ex. Gunnarsson, s.58.
22 Hjelm & Karlsson, s.26, Gunnarsson, s.43.
23 ex. Jakobsson, s.56, Gunnarsson, s. 44.
24 ex. Hjelm & Karlsson, s.58.
25 Jakobsson, s.60, se även Hjelm & Karlsson, s.59.
26 ex. Bergstrand, s.37.
27 Krohn Strömshed & Nilsson, s.55.
28 Bergsmark, s.51.
29 Pettersson, s.61.
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samarbetspartner.30 Detta beror ibland på bristande information, men ibland på att man inte anser
sig behöva bibliotekets tjänster. Pedagoger hos Bofeldt och Ekbrand Palmqvist uttrycker att de
inte behöver bibliotekariernas kompetens, de klarar själva av att välja böcker och sagor. I
uppsatsen refereras ett projekt där förskola, skola och bibliotek gemensamt arbetar med ”en fast
sagoskatt”. Att förskolan har ett bestånd av dessa sagor anges som skäl till att man inte behöver
bibliotekariers bokkunskaper.31 Pedagoger på båda förskolorna i Johanssons uppsats anser att det
litteraturpedagogiska arbetet utvecklats till det bättre under senare år, trots att samarbetet med
biblioteket minskat. Den ena förskolan har en uttalad språkprofil, den andra arbetar aktivt med
sagor och språk.32

I några uppsatser uttrycker förskollärare starka önskemål om att biblioteket ska arbeta
uppsökande.33  De önskar att barnbibliotekarien ska besöka förskolan, prata om böcker och ha
med sig nya böcker.

Pettersson beskriver hur samarbetet kring läspåsar börjar med att kommunen, som har stor andel
invandrare,  på barnbibliotekariens initiativ söker medel hos Skolverket för ett läsfrämjande
projekt. Initiativet beror på att elever i grundskolan presterat svaga resultat i ett nationellt lästest
och man vill nu sätta in läsfrämjande åtgärder före skolstart.34 Liknande skäl för samarbete, dvs.
att underlätta tidig kontakt med litteratur och skriftspråk, känns igen i flera uppsatser.35

Kulturarrangemang som sångstunder, sagostunder och teater för förskolebarn nämns också i
uppsatserna.36 Förskollärarna i Bergsmarks uppsats önskar mer filmvisningar, dockteater och
sagostunder, och menar att detta stimulerar barns språkutveckling.37 Flera bibliotek nämner
särskilt att man tar emot barn i 6-årsgrupper på studiebesök.38

Jag har inte funnit något exempel i uppsatserna där samarbetet avser andra medier än böcker.

Hinder för samarbete

Gunnarsson undersöker hur samhällsförändringar påverkat barnbibliotekariernas arbetssituation
och finner att den största förändringen är barnbibliotekariernas krympande tid, i kombination
med nya arbetsuppgifter. En konsekvens av detta har blivit att samarbetet med förskolan
minskat.39  Samma intryck förmedlas i andra uppsatser.40 Samhällsförändringar har också
medfört förändringar för förskolan, med större barngrupper och mindre personal. Besöken från
förskolan på biblioteken har minskat och personalen åker numera ensamma, eller med några få
barn, till biblioteket för att låna 41. Bibliotekets öppettider kan uppfattas som ett hinder, flera
förskollärare och dagbarnvårdare efterlyser öppettider som bättre passar deras verksamhet.42 I en
av uppsatserna klagar förskolan på bokbeståndet som upplevs som torftigt och slitet.43 Enligt
                                                                
30 Bofeldt & Ekbrand Palmqvist, s.62, Bergsmark, s.47.
31 Bofeldt & Ekbrand Palmqvist, s.41f.
32 Johansson, s.46.
33 Bofeldt & Ekbrand Palmqvist, s.60, Bergsmark, s.51.
34 Pettersson, s.22.
35 ex.Bergsmark, s.46, Rožajac, s.31 ff.
36 ex. Jakobsson, s.37, Hjelm & Karlsson s.32.
37 Bergsmark, s.37.
38 ex. Bergstrand s.29, Rådberg, s.62.
39 Gunnarsson, s.58, s.67.
40 Hjelm & Karlsson, s.67, Krohn Strömshed & Nilsson, s.66.
41 ex. Bergsmark, s.51, Hjelm & Karlsson, s.69, Johansson, s.46.
42 ex. Bergsmark, s.37, Pettersson, s.65f.
43 Bofeldt & Ekbrand Palmqvist, s. 44
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Johansson har bibliotekets betydelse, för de två förskolor där hon gör sin studie, minskat. På
biblioteket möts man av en obemannad barnavdelning och det är därför svårare än förr att få
sakkunnig hjälp.44

Bibliotekens uppsökande arbete har minskat och metoderna har ändrats. Detta har inte bara
ekonomiska orsaker utan motiveras också av att man vill stärka biblioteket som institution, och
att uppsökande arbete sliter på personalen. 45 En förskjutning av tyngdpunkterna i arbetet tycks ha
skett, från arbete med allmänkultur till informationsförmedling och litteraturförmedling. Detta
har inte bara med besparingar att göra utan ses också som en konsekvens av att läskunnighet och
läsförståelse fått större betoning i samhället, liksom av skolans nya arbetssätt.46 Prioritering av
andra målgrupper än förskolebarn, fr.a. skolbarn, påverkar också insatserna.47

Diskussion

Bilden av biblioteken som medieförsörjare i relation till förskolan bekräftas i uppsatserna, men
kan kompletteras och göras mer komplex. Biblioteken informerar om böcker på personalmöten
och föräldramöten, ger bokgåvor till barn eller förskolor, tar emot studiebesök och har olika
kulturarrangemang. Intrycket är att barn på förskolor fr.a. nås via förmedlare och att uppsökande
arbete, där bibliotekarien besöker förskolan, har minskat. I sina egna lokaler har biblioteken
fortfarande aktiviteter som vänder sig till barn i förskoleåldern generellt, som sagostunder,
sångstunder och liknande arrangemang, men intrycket är att även detta har minskat.

Många exempel finns på att samarbetet upplevs som bra, förskola och bibliotek talar gott och
uppskattande om varandra, men exempel finns också på motsatsen. I flera uppsatser
framkommer att förskolorna inte ser biblioteken som en självklar samarbetspartner. Man känner
antingen inte till vad biblioteket kan erbjuda eller också anser man att man klarar sig utan
bibliotekets insatser. Om det är pedagogernas behov av litteratur för temaarbeten och liknande
som då avses, eller om man avser barnböcker som ska ge barnen tillgång till litteratur, framgår
inte alltid. Det är svårt att föreställa sig att enskilda förskolor kan bygga upp ett så rikt och
varierat bokbestånd att det svarar mot barnens varierande behov, eller att beståndet kan spegla
utgivningen så att barnen får möta både traditionella och nyskapande författare och illustratörer.
Många förskolor har säkert ett eget basbestånd av barnböcker och ett bestånd av litteratur för
återkommande temaarbeten, men det verkar mindre sannolikt att dessa bokbestånd kan svara mot
behov som utgår från barnens frågor och erfarenhetsvärld.

Läsvanor grundläggs tidigt och för både bibliotek och förskola är det angeläget att hitta sätt att
stimulera läsning i hemmen. Flera uppsatser undersöker samarbete i flerspråkiga stadsdelar och
ger exempel på språk- och lässtimulerande projekt som riktar sig mot föräldrar till förskolebarn.
Föräldrarna i Rožajacs uppsats kan låna böcker både på svenska och sitt modersmål på Öppna
förskolan och de är mycket nöjda med den möjligheten. De uppskattar också att det finns en
bibliotekarie på Öppna förskolan som de kan rådgöra med.48 Petterson visar hur projektet med
läspåsar på förskolan leder till att föräldrarna läser oftare för sina barn. 49 Projekt med läspåsar
eller liknande, för utlån till föräldrar, är ett exempel på metodutveckling som fått spridning, flera
exempel finns i idéboken Som fisken i vattnet . 50 Kanske är det lättare för bibliotek och förskola
                                                                
44 Johansson, s.46.
45 ex.Hjelm & Karlsson, s.69, Gunnarsson, s.67.
46 Gunnarsson s.67, Hjelm & Karlsson, s.63.
47 ex. Bofeldt & Ekbrand Palmqvist, s. 57, Krohn Strömshed & Nilsson, s.51.
48 Rožajac, s.62f.
49 Pettersson s.65.
50 Som fisken i vattnet, 2000.
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att gå samman i metodutvecklande projekt när det finns ett uppenbart behov av insatser för en
tredje part än det är att utveckla samarbetet mellan de egna institutionerna? Uppsatserna kan ge
det intrycket. Samtidigt är det viktigt att påpeka att stora metodutvecklingsprojekt, som t.ex.
Alfons, Ellen, Kotten och alla dom andra51 i Region Västra Götaland eller Norrlandslänens
projekt med Läslustombud52, som båda syftar till att utveckla litteraturanvändningen i förskolan,
inte behandlas i dessa uppsatser.

Samarbete och ömsesidighet

Det är svårt att få fatt i om och i så fall på vilka sätt samarbetet innebär ömsesidighet. Intrycket
är att biblioteket är den givande och förskolan den mottagande parten. I de fall då samarbetet
riktar sig till föräldrar är även förskolan en givande part, i den meningen att man upplåter plats
för böckerna och engagerar sig i familjernas läsning. I andra fall är det svårt att hitta inslag av
dialog och ömsesidighet i samarbetet. Barnbibliotekarierna bidrar främst med sina bok-
kunskaper. I Krohn Strömsheds och Nilssons uppsats säger några av bibliotekarierna att de
känner sig säkra i sin roll som barnlitteraturexperter. De väljer självständigt litteratur till
skolorna och förskolorna - att ta in synpunkter på bokurvalet upplevs som tidsödande och
omständligt.53 Detta är troligen ett vanligt förfarande på biblioteken. Det finns få exempel i
Sverige på projekt där användarna på ett konkret och kontinuerligt sätt kan påverka bibliotekens
bokurval. I en magisteruppsats av Lindkvist och Melin redovisas några exempel som samtliga
har involverat barn i skolåldern. Författarna påpekar att inget av biblioteken motiverat dessa
medbestämmandeprojekt med att man vill få kunskap om barnens läspreferenser. ”Bibliotekarier
borde se det som ett sätt att fortbilda sig och lära känna sin målgrupps behov och önskemål”
skriver författarna.54 I ett intressant exempel redogör Klasson och Waldenström för hur
högskolebibliotek och lärare på en förskollärarutbildning använder bibliotekets pliktexemplar av
svensk barnlitteratur. Handledarna på praktikförskolorna väljer ut böcker som de bedömer skall
passa barnen och skriver ner sina omdömen om dem. Sedan läser de böckerna i barngruppen och
dokumenterar hur barnen tar emot och uppskattar dem. Materialet sprids i ett nyhetsbrev till
förskolan och pedagogerna träffas sedan för att diskutera resultatet i en studiecirkel.55

En reflexion är att barnbibliotekariers kunskaper om litteratur skulle kunna vara en resurs både i
mer användarorienterade och mer ömsesidiga projekt - där såväl förskolebarnens som
personalens synpunkter, önskningar och behov av litteratur skulle kunna komma till uttryck.
Klasson och Waldenströms modell skulle kunna inspirera till liknande projekt där förskollärare
dokumenterar barnens reaktioner på böcker och berättelser, och hur barnen använder dessa i
lekar och dialoger. Sådan dokumentation skulle ge barnbibliotekarier och förskollärare viktig
kunskap om små barns litteraturpreferenser, ge material för gemensam reflexion och kunna leda
till djupare förståelse för varandras verksamheter, erfarenheter och behov.

Biblioteket som mötesplats

Ingenstans i materialet finns exempel på ett medvetet samarbete kring biblioteket som plats, dvs.
samarbete som syftar till att göra biblioteket till ett välkänt, lockande och tryggt ställe för barnen.
Förskola och bibliotek har det gemensamma målet att skapa förutsättningar för livslångt lärande

                                                                
51 Kollberg, Ewa. 2001.
52 Att väcka läslust genom att läsa. 2001.
53 Krohn Strömshed & Nilsson, s.41.
54 Lindkvist & Melin, 2003, s.65.
55 Klasson & Waldenström, 1994.
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och i det gemensamma myndighetsdokumentet betonas alla medborgares, alltså även
förskolebarns, tillgång till bibliotek med både pedagogiska och kulturella funktioner.

Att besöken från förskolan på biblioteket minskar förklaras på olika sätt i uppsatserna.
Förskolornas stora barngrupper och färre pedagoger per barn, bibliotekens öppettider och långa
avstånd mellan förskola och bibliotek anges som skäl och dessa orsaker stöds av aktuell
statistik.56 Ett ytterligare skäl kan vara att biblioteket ibland tycks ha mist sin attraktionskraft. I
uppsatserna finns exempel på försämrad service när barnavdelningen inte längre är bemannad av
en barnbibliotekarie och på hur uppskattade sagostunder och sångstunder försvinner när
biblioteken tvingas spara.57 En annan aspekt är att barnbiblioteket ibland arbetar så nära skolan
att det intar funktionen av skolbibliotek. Skälen kan vara att man uppfattar närheten till skolan
som statushöjande eller att man är alltför följsam för skolans krav. 58 Att integrering kan leda till
otydliga roller har diskuterats i andra sammanhang. 59

Barnbiblioteket skiljer sig från andra institutioner, inte bara från skolbiblioteket. I en finsk
avhandling om möten mellan barn och professionella inom fyra olika barninstitutioner- skola,
förskola, BVC och bibliotek - undersöker Monika Riihelä hur vuxna bemöter barn och deras
frågor.60 Hon skriver att den professionella praktiken styrs av gamla synsätt och värderingar, nya
läroplaner får t.ex. inte omedelbart genomslag i skola eller förskola. Riihelä visar hur barn har
olika positioner och olika rättigheter och skyldigheter inom institutionerna. Biblioteket är, enligt
Riihelä, den enda av institutionerna vars uppgift inte är att värdera barnet utan att ge service och
möta barnets kunskapsbehov.

I en dansk undersökning av Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen menar författarna att
folkbibliotekets styrka ligger i rummeligheden, att det är mångfalden av funktioner och medier,
liksom bredden i urvalet, som garanterar att bibliotek uppfattas som något för alla. I de
barnfamiljer som ingår i deras studie fungerar biblioteket som ett välgörande avbrott i en hektisk
vardag, en möjlighet för informell samvaro för familjen. Enligt föräldrarna tycker barnen för det
mesta om att vara på biblioteket, där de kan välja vad de vill göra. Biblioteket ses som ett
”pedagogfritt” område där det ändå finns möjlighet att få hjälp av personal.61

Bibliotekens breda utbud och mångfalden av erbjudanden uppskattas av både barn och vuxna.
Biblioteket ska ha flera dimensioner, vara något annat än förskolan eller skolan, för att vara
attraktivt. Att förskolans besök minskar, eller att personalen väljer att gå till biblioteket utan barn
eller med några få barn, är kanske inte alltid ett uttryck för personalbrist? När ett lässtimulerande
projekt inte leder till att föräldrarnas biblioteksbesök ökar, som hos Pettersson, 62 är detta kanske
inte bara ett uttryck för bristande tid? Föräldrar och förskolepersonal väger sin tid på guldvåg.
För att locka dem att använda den på biblioteket behövs reflexion och eftertanke, av biblioteket.
Vad är bibliotekets unika identitet, hur kan den utvecklas och marknadsföras? I Rožajacs uppsats
känner föräldrarna sig mer hemma på Öppna förskolan än på biblioteket och fr.a. mammorna
upplever biblioteket som en krävande miljö.63 Hur reagerar biblioteket på kritik från ovana
användare som är osäkra  i biblioteksmiljön?

                                                                
56 Skolverket, 2003, Folkbiblioteken 2001, 2002.
57 Johansson,s.46, Bergsmark, s.35, Pettersson, s.63.
58 Hjelm & Karlsson s.56f, Krohn Strömshed & Nilsson, s.51.
59 Hasselrot 2001, Skolbiblioteken i Sverige, 1999.
60 Riihelä, 1996.
61 Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen, 2000.
62 Pettersson, s.65.
63 Rožajac, s.54f.
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Barnbibliotekarien som pedagog

Under den tidsperiod som denna studie täcker har folkbibliotekens pedagogiska uppgifter
diskuterats. Vad innebär ett pedagogiskt bibliotek, är barnbibliotekarier pedagoger? I
uppsatserna finns uttalanden av barnbibliotekarier som tycks värja sig för pedagogrollen, medan
andra tycks se sina uppgifter som snarlika förskolepedagogens eller lärarens.64 Bibliotekarierna i
uppsatserna ger ibland intrycket av att vara styrda av omvärldens, särskilt skolans, verkliga eller
inbillade krav. 65 Det finns uppenbarligen ett behov att diskutera barnbibliotekariens pedagogiska
uppgifter i relation till barn och i relation till förskola och skola. Min uppfattning är att
barnbibliotekariens pedagogiska uppgift framför allt finns i kommunikationen och dialogen med
barnet, en kommunikation som kanske leder till att barnet får hjälp att hitta läsning för
inspiration eller information. Riihelä hävdar att barnbibliotekarier är den yrkesgrupp som möter
barn i mest utvecklade dialoger, och barnbibliotekariers förmåga att bemöta barn med respekt
framhålls i flera uppsatser.66 Denna förmåga får sin näring genom möten med barn och jag vill
hävda att denna  ömsesidighet är viktig att uppmärksamma. Min reflexion blir att
barnbibliotekarier, för att hålla denna förmåga levande, måste värna den tid och de situationer
som ger tillfällen att möta barn i genuina dialoger.

En vid definition av pedagog, som en vuxen vägledare som är bra på att förklara67, täcker enligt
detta resonemang på ett bra sätt barnbibliotekariens uppgifter.

Avslutning

Uppsatserna visar hur samarbete mellan förskola och bibliotek kan gestalta sig idag, både med
traditionell medieförsörjning och förnyande metodutveckling som språkutvecklande samarbete
med syftet att stödja föräldrarnas läsning för sina barn i hemmet. I diskussionen har jag lyft fram
några aspekter av samarbete som jag finner värda vidare reflexion. Det gäller ömsesidigheten i
samarbetet och barnens tillgång till biblioteket som rum, men också bibliotekariens pedagogiska
roll. Alla dessa aspekter hör samman med det jag uppfattar som den stora utmaningen – att i
samarbetet utgå från barnets behov och erfarenhetsvärld och förankra detta i det konkreta
sammanhanget. Hur kan bibliotek och förskola tillsammans lägga grunden för livslångt lärande?
Hur kan bibliotek och förskola uppmuntra intresse för skriftspråket och väcka läslust? De
frågorna kan bara besvaras av bibliotekarier och förskollärare, tillsammans.

                                                                
64 Gunnarsson, s.40ff.
65 Krohn Strömshed & Nilsson, s.51, Rådberg, s.65.
66 ex. Jakobsson, s.60, Hjelm & Karlsson, s.58f, Krohn Strömshed & Nilsson, s.45
67 Nationalencyclopedin på Internet 2003.
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