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Inledning 

Projektet Stöd till skolbiblioteksutveckling (StilBib) ingår i en serie nationella satsningar som 

genomförts under ett decennium för att stödja kreativa språkmiljöer i skolan, där skolbibliotek 

uppfattas som en vital del av sådana miljöer. Satsningarna har syftat till att stärka 

skolbibliotekens pedagogiska roll för att stimulera barns och ungdomars språkutveckling. 

Föregångare till nu aktuella satsningar har varit Projekt Språkrum, Helvetesgapet och 

forskningsprojektet Lärande via skolbibliotek (Alexandersson & Limberg 2004). Under 

samma period genomfördes projektet LekaSpråkaLära  (2004) med inriktning på 

språkutveckling i förskola och barnbibliotek i en rad kommuner i olika delar av Sverige.  

Inom ramen för regeringsuppdragen att stärka skolors arbete på området språk- läs- och 

skrivutveckling kopplade till den s.k. ”mångfaldssatsningen” har sedan 2006 

kompetensutvecklingsprogram med inriktning på skolbibliotekets pedagogiska roll 

genomförts i samverkan mellan Myndigheten för skolutveckling (MSU), olika 

utbildningsanordnare och skolor i en rad kommuner i södra Sverige.1 Samtliga dessa projekt 

syftar till att stärka bibliotekets pedagogiska roll för att på sikt stödja att lärandemål uppnås 

med avseende på språk-, läs- och skrivutveckling. Specifikt för projekt StilBib är det uttalade 

syftet att omsätta forskningsresultat i praktisk yrkesverksamhet. 

Detta specifika inslag i projekt StilBib kan kopplas till den omfattande forskning om 

pedagogiska aspekter på biblioteksverksamhet som sedan många år bedrivs vid Institutionen 

B&I/BHS. Olika teman i denna forskning har gällt analyser av skolbibliotekets pedagogiska 

roll, samspel mellan informationssökning och lärande, undervisning i informationssökning 

samt frågor om informationskompetens. I projektet Folkbibliotek och vuxnas lärande (Gärdén 

m fl. 2006) vid BHS2 fanns ett särskilt fokus på att analysera lokala utvecklingsprojekt och 

pröva möjligheter att i dialog med yrkesverksamma bibliotekarier omsätta forskningsresultat i 

yrkespraktiker. 

                                                 

1 Vid Malmö Högskola genomförs projekt SökaSpråkaLära för arbetslag i gymnasiet, vid Högskolan i 

Kristianstad genomförs projekt SMiLE (Skolbibliotekets Möjligheter i Lärandet för Eleven)  för arbetslag i 

grundskolan. Malmö stad ansvarar för programmet Många SMiLE. Projekt StilBib är det senaste i raden av 

denna typ av kompetensutvecklingssatsningar. 

2 Projekt VuxBib pågick 2002-2006 på uppdrag av Statens kulturråd och med medel från samma myndighet. 
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Syftet för denna artikel är att presentera resultat av projekt StilBib och att diskutera 

innebörder av dessa resultat relaterade till frågor om utvecklingsprojekt, yrkespraktiker och 

forskningspraktiker. 

Vad är projekt StilBib? 

Projekt StilBib är ett kompetensutvecklingsprogram med deltagare från ca 20 skolor i 11 

kommuner, där skolorna i sin tur drivit lokala utvecklingsprojekt inom ramen för 

kommunernas mångfaldssatsningar.3 Såväl lokala utvecklingsprojekt som BHS kompetens-

utvecklingsprogram har finansierats med medel från MSU. Huvudinriktningen har varit att 

utveckla skolbibliotekens roll i mångkulturella miljöer för att öka elevernas förmåga att uppnå 

skolans mål. I dialog med inbjudna kommuner har BHS skapat ett program som bygger på de 

behov kommunerna uttryckt angående stöd till skolbiblioteksutveckling. Bärande moment i 

programmet har varit 

• informationssökning och informationsanvändning för meningsfullt lärande 

• flerspråkighet och lärande 

• läsutveckling, läsarter, genrer, ett vidgat textbegrepp 

• kritisk granskning av information med särskild inriktning på Internet 

• informationskompetens, läs- och skrivförmåga (literacies) 

• planering, genomförande och utvärdering av projekt 

Programmet har strukturerats i enlighet med uppdraget från MSU där de olika komponenterna 

varit: skolans lokala utvecklingsprojekt, sammankomster vid BHS med föreläsningar och 

erfarenhetsutbyte, mentorsbesök för dialog mellan projektdeltagare och lärare från BHS. 

Programmet pågick 2007-2008 och skall slutrapporteras i januari 2009. Tre sammankomster 

för samtliga projektdeltagare har genomförts på BHS. Programmen vid dessa sammankomster 

har varvat föreläsningar på olika teman med schemalagda gruppdiskussioner för erfarenhets-

utbyte mellan projektdeltagare från olika skolor. Dessa diskussioner inriktades på 

                                                 

3 Regeringens uppdrag till Myndigheten för skolutveckling finns formulerat i ”Bättre resultat och minskade 

skillnader - planering för mångfaldsarbetet 2006-2007. Myndigheten för skolutvecklings stöd till skolor och 

kommuner i segregerade områden under kommande två år.” Stockholm: Myndigheten för skolutveckling. 2005-

11-29. Dnr 2005:177. Inriktningen på skolbibliotek, läsutveckling och forskningsanknytning beskrivs särskilt på 

ss 21-23. 
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presentationer och analyser av erfarenheterna från skolornas egna lokala projekt. 

Gruppdiskussionerna har letts av lärare från BHS med erfarenheter av forskning och 

undervisning på projektets tematiska områden. Mellan sammankomsterna har 

projektansvariga lärare vid BHS gjort återkommande mentorsbesök vid samtliga deltagande 

skolor. Ytterligare möjlighet till kommunikation har erbjudits via en blogg tillgänglig från den 

webbplats som skapades i projektets inledningsskede4. På olika sätt har vi också försökt 

uppmuntra projektdeltagarna att utbyta erfarenheter med varandra genom besök eller andra 

slags kontakter. Uppläggningen och utformningen av projekt StilBib präglas sålunda av 

dialog, kommunikation och samspel. Denna utformning grundas i teoretiska synsätt som 

innebär att lärande sker via kommunikativt samspel mellan människor och mellan människor 

och olika redskap, där böcker och datorer likaväl som språk och forskningsresultat är exempel 

på redskap (jfr Säljö 2000). 

Som nämnts ovan medverkade 20 skolor i projekt StilBib. Från varje skola kom arbetslag om 

3-6 personer, vilket betyder att projektet hade ca 100 deltagare. Sammansättningen i 

projektgrupperna/arbetslagen varierade, men i de flesta fall ingick rektor, lärare och 

bibliotekarie. Medverkande skolor kom från samtliga skolstadier från förskoleklass till 

gymnasienivå. 

Lokala projekt 

Kompetensutvecklingsprogrammet StilBib förutsatte således samspel med lokala 

utvecklingsprojekt på deltagande skolor inom ramen för mångfaldssatsningen. Skolornas 

lokala projekt inriktades i de flesta fall på lässtimulans, huvudsakligen med utgångspunkt i 

arbete med skönlitteratur. I många fall har skolornas projekt tagit sin utgångspunkt i enkäter 

som elever fått besvara och som handlat om deras läsvanor och läspreferenser. Enkäter har 

också använts för att utvärdera lokala läsprojekt. Några skolor har valt att arbeta med 

informationssökning och källkritik och i några fall har användning av IKT-redskap varit ett 

viktigt inslag. IKT-tillämpningar har dock varit relativt osynliga i skolornas egna projekt; det 

mesta arbetet har koncentrerats på skönlitteratur i traditionell bokform. I detta arbete har 

emellertid en stor variation av arbetsmetoder tillämpats som bokprat, högläsning, olika former 

av lästävlingar mm. Läsning av facklitteratur har ofta inte betraktats som en del av projektet, 

                                                 

4 För den som är intresserad av att ta del av mer dokumentation från StilBib finns projektets webbplats 

fortfarande tillgänglig: http://www.adm.hb.se/~emf/stilbib/Index.htm 
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dvs. som lässtimulans, även om många vittnar om att framför allt pojkar gärna läser denna typ 

av litteratur. Detta har dock mer setts som en del av den ordinarie undervisningen. Flera 

lokala projekt har arbetat med att införa datoriserade bibliotekssystem och och/eller med att 

utforma och inreda nya bibliotekslokaler. Resultat av de lokala projekten kan ännu inte 

redovisas, eftersom materialet än så länge inte sammanställts. Detta är en fråga för pågående 

utvärdering och ansvaret delas här mellan lokala projektansvariga och BHS. 

Forskningsanknytning 

Vid samtliga träffar på BHS har forskningsresultat med anknytning till tvåspråkighet, läsning, 

informationssökning och IKT-användning presenterats (se webbplats). En litteraturlista med 

förslag på läsning finns på webbplatsen och dessutom har lästips successivt presenterats via 

projektets blogg (se bilaga). Vid mentorsbesöken har samtalen kopplats till forskningsresultat 

med relevans för respektive projekt. Den forskning som lyfts fram i projekten har 

huvudsakligen hämtats från områdena biblioteks- och informationsvetenskap och pedagogik, 

eller med anknytning till båda. Som nämnts ovan ingick forskningsanknytningen i det 

ursprungliga uppdraget från MSU. Detta inslag i projekt StilBib är en stor utmaning, eftersom 

frågan om att nyttiggöra forskning i olika yrkespraktiker, exempelvis skola och bibliotek, är 

ett sedan länge uppmärksammat problem som analyserats och belysts i en rad sammanhang (t 

ex Alexandersson 2006; Att lyfta blicken… 2006; Carlgren 2006; Ekholm 2005; Johansson, 

Lundén & Nilsson-Schlick 2006; Olsson 2003). 

Resultat 

De preliminära resultat av projekt StilBib som vi här presenterar berör sex olika teman: a) 

skönlitteraturens ställning, b) IKT-tillämpningarnas diskreta plats, c) kontakt och 

kommunikation inom projektet, d) ekonomiska förutsättningar, e) projektdeltagarnas 

förväntningar på kompetensutvecklingsprogrammet samt f) forskningsanknytningens effekter. 

Skönlitteratur som lässtimulans 

En tidig iakttagelse i projektet och ett bestående resultat är att när skolor satsar på 

skolbiblioteksutveckling så riktas intresset mot lässtimulans med hjälp av skönlitteratur. En 

ambition hos oss som projektledare har varit att ifrågasätta förgivettaganden som vi tror ligger 

till grund för ensidigheten i denna typ av projekt genom att öppna för ett vidgat textbegrepp 

liksom för breddat tänkande om olika genrer. Det tycks finnas en väl cementerad föreställning 

ute på skolor och bibliotek att skönlitteratur är det självklara medlet för att väcka och 
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stimulera elevers läslust och därmed gynna deras språkutveckling. Vi menar att detta förgivet 

tagna samband behöver utmanas i dagens och morgondagens mångmediala värld.  

Begränsat IKT-intresse 

Ytterligare ett klart framträdande resultat är den blygsamma inriktningen på IKT i de lokala 

projekten. Trots allt tal om och olika satsningar på IKT-tillämpningar i skolan har 

Internetanvändning, webb-baserad eller datorbaserad informatonssökning eller andra IKT-

redskap sällan varit föremål för de lokala utvecklingsprojekten. Här finns ett stort gap mellan 

diskursen på samhällsnivå om teknikens och de digitala mediernas omskapande av villkor för 

undervisning och lärande i skolan och det begränsade intresset för utveckling och användning 

av IKT i skolornas lokala projekt. Denna fråga är värd att följas upp närmare enligt vår 

mening och kommer att bli föremål för en separat artikel som är under arbete. 

Kontakt och kommunikation 

Som framgått ovan har projektet byggt på föreställningen att människor lär genom 

kommunikativt samspel. Projektet strukturerades därför så att deltagarna skulle kunna ha täta 

kontakter och erfarenhetsutbyte under hela projekttiden. Projektet har omfattat en stor mängd 

deltagare av olika kategorier, som lärare, bibliotekarier, skolledare och annan personal. Det är 

en styrka att projektet nått ut till så många deltagare som haft möjlighet att ta del av 

kompetensutvecklingsprogrammet. BHS hade ambitionen att finnas ganska nära de lokala 

projekten, men det visade sig bli svårt på grund av det stora antalet deltagande skolor och 

stora geografiska avstånd. Kommunikationen mellan de olika projekten och skolorna, som 

kunde ha varit en källa till erfarenhetsutbyte, fungerade inte heller så bra som varit önskvärt. 

Samtidigt har projektet faktiskt nått ett stort antal deltagare och spridningseffekten av 

projektet på lång sikt kan därför bli god. 

Ekonomiska förutsättningar 

I förutsättningarna för deltagande i projektet ingick att de kostnader som skolorna hade för 

sina lokala projekt, liksom för kostnader i samband med arbetslagens resor till och uppehåll i 

Borås under sammankomsterna vid BHS, skulle täckas av medel som kommunerna fått via 

den statliga mångfaldssatsningen. En fråga som många deltagare tog upp var problemet att 

komma åt de pengar som fanns i kommunerna genom mångfaldssatsningen. De projekt som 

fått extra medel från sina kommuner för att delta i kompetensutvecklingsprogrammet har 

kunnat använda dessa för att frigöra personal, satsa på media och på resorna till Borås. De 
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som inte fått del av några extra medel har behövt ta pengar från skolans ordinarie budget, 

vilket givetvis har varit mindre gynnsamt. Sammantaget har mångfaldssatsningen ekonomiskt 

sett varit till hjälp för de skolor som fått del av dessa medel. Erfarenheterna här indikerar 

problem på strukturell nivå mellan statliga medel som fördelas till kommuner och den vidare 

kontakten ut till skolor med skolledare, lärare och annan personal som verkar i den direkta 

undervisningspraktiken. Detta berör större frågor om relationen mellan stat och kommun 

liksom statligt stöd och styrning till kommunala verksamheter, som vi bara kan peka på, men 

inte fördjupa oss i här. 

Projektdeltagarnas förväntningar 

Vi har tyckt oss kunna identifiera ett antal förhandsantaganden hos deltagarna när det gäller 

bibliotek, biblioteksanvändning och bibliotekariers roll, som har påverkat inriktningen av 

projektinnehållet för att stärka elevernas språkutveckling. Framför allt bland deltagande lärare 

finns föreställningen att skolbibliotekets roll huvudsakligen är att arbeta med lässtimulans via 

skönlitteratur. Bibliotekariens roll uppfattas vara att arbeta med förmedling av skönlitteratur. 

Att handleda elever som arbetar undersökande med olika uppgifter ses som hörande till 

lärares profession. I de fall en fackutbildad bibliotekarie arbetar på en skola är synsättet ofta 

annorlunda och bibliotekets roll liksom synen på lässtimulans blir då mer diversifierad. 

Hos några av deltagarna tycktes det också finnas en föreställning om att vi från BHS hade ett 

specifikt intresse för bibliotekssystem, lokalanvändning, hylluppställning och liknande. 

Föreställningen är inte felaktig, men begränsande. Ytterligare en iakttagelse var att deltagarna 

ibland tycktes tro att vi på BHS ville att de skulle göra på ett visst sätt, att vi så att säga 

fungerade som ordningsmän för etablerade biblioteksrutiner, och att detta påverkade hur de 

talade med oss och vad de valde att diskutera. 

Forskningsanknytningens möjligheter 

Projekt StilBib bekräftar resultat och erfarenheter från tidigare forskning som visar att 

nyttiggörande av forskningsresultat i skola och bibliotek inte handlar om 

envägskommunikation eller informationsförsörjning. Vi tycker oss se att de erbjudanden vi 

ställt till förfogande i projekt StilBib i form av föreläsningsinnehåll vid sammankomster på 

BHS, rådgivning och diskussioner vid mentorsbesök liksom litteraturtips, har haft viss 

betydelse för utvecklingen av de lokala projekten. Att betydelsen av forskningsutnyttjande 

efterhand har blivit tydligare för deltagarna märks genom de samtal som förts vid 

mentorsbesök och diskussioner vid den sista sammankomsten på BHS. Synen på vad läsning 
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och lässtimulans kan innebära har successivt problematiserats och diskuterats. Vidare kan en 

mera utvecklad syn på skolbibliotekets roll märkas i dessa samtal. 

Det skulle vara viktigt för spridning av kunskap inom detta område, att skolor som deltagit i 

projekt StilBib delar med sig av sina resultat, goda såväl som dåliga, för att bidra till 

kunskapsutveckling inom området. Vi menar att sådana erfarenheter kan ha betydelse för 

fortsatt arbete med att försöka omsätta forskningsresultat i yrkespraktiker i skola och 

bibliotek. Frågan om forskningsanknytningens innebörder och effekter kommer att följas upp 

i en separat artikel som nu är under arbete. 

Diskussion 

Flera frågor har väckts under arbetet med StilBib som är värda att diskuteras och undersökas 

ytterligare. Här följer en tematisering av dessa frågor. 

Kan profession spela roll för hur arbetet med lässtimulans bedrivs? 

Vi har tyckt oss märka att lärarbibliotekarier och lärare ofta har en annan syn på 

biblioteksverksamhet än vad utbildade bibliotekarier har. Den senare kategorin ser biblioteket 

som en resurs för hela skolverksamheten, i alla ämnen, och ser kunskaper i 

informationssökning och informationsanvändning som viktiga redskap för eleverna. Lärare 

tycks däremot ofta se skolbiblioteket som en resurs för skönlitteratur och lässtimulans. I 

projektskolornas bibliotek arbetar ofta lärarbibliotekarier och i några fall helt outbildad 

personal, vilket bidragit till att en mer begränsade syn på bibliotekets uppgift blivit påtaglig.  

Ytterligare intryck från mentorsbesök är att lärarutbildning och dess betoning på läsning av 

skönlitteratur har stor betydelse för hur arbetet med läs- och skrivutveckling bedrivs i skolan – 

möjligen på bekostnad av andra textgenrer. Kan det vara så att man i lärarutbildningar betonar 

kvantitet vid läsning av skönlitteratur som avgörande för elevers språkutveckling? Även 

läroplanen framhäver betydelsen av läsning av skönlitteratur inom svenskämnet, vilket kan 

antas ha betydelse för hur man arbetar med läsutveckling på skolan. Lärare beskriver att ”det 

är så här vi lärt oss på vår utbildning – det tar tid att tänka nytt”. 

Hade ett mer begränsat projekt, när det gäller antalet deltagare och geografisk 

spridning, kunnat fungera mer effektivt? 

Kontakten mellan lärare på BHS och deltagarna ute i landet, liksom mellan deltagarna 

sinsemellan, har varit komplicerad på grund av det stora antalet deltagare. Vi menar att en 
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tydligare gemenskap och ett större erfarenhetsutbyte mellan deltagarna hade varit önskvärt för 

att åstadkomma en mera kvalificerad kunskapsutveckling. I en sådan mindre grupp med ett 

tydligt ”kitt” förs diskussioner och utbyts erfarenheter på ett enklare och kanske djupare sätt. 

Dock har styrkan med kompetensutvecklingsprogrammets nuvarande utformning varit att vi 

nått ut till relativt många skolor. De redskap för kontakter på distans som vi planerade för, 

exempelvis vår blogg, har inte utnyttjats aktivt av deltagarna (jfr nedan om IKT). 

Synen på projektarbete 

Vi iakttog på många håll en bristande vana vid att betrakta de insatser som gjordes på en skola 

som ett avgränsat projekt. Många metoder och aktiviteter kunde förekomma utan att man 

gjorde någon regelrätt probleminventering av vad som skulle avhjälpas, även om det rent 

allmänt förstås gällde att utveckla barnens språkliga kompetens. Problem som kunde ha 

inventerats är exempelvis i vilka sammanhang barnens kompetens var låg, vilken typ av texter 

de hade problem med och vad som eventuellt redan fungerade bra och kunde utnyttjas mer. 

Insatserna blev därför generella och inte inriktade på definierade problem utöver de rent 

allmänna. Detta avspeglas i de lokala projektens målbeskrivningar och påverkar möjligheten 

till utvärdering.  

Ett därmed förknippat problem var bristande vana vid att utvärdera de genomförda insatserna. 

Tonvikten kom därför i mycket stor utsträckning att ligga på genomförandefasen, där det 

fanns stor uppfinningsrikedom. Denna benägenhet att satsa på insatser utan 

probleminventering och utvärdering riskerar att försvaga ett projekt. Frågan om projekt som 

utvecklingsmetod har analyserats under många decennier inom en rad olika sammanhang, inte 

minst skolan, och är ett område för både forskning och professionell kompetensutveckling. Vi 

kommer inte här att följa detta spår vidare. Vi vill dock betona att det är en fråga av stor 

relevans för utveckling av yrkespraktiker. Den knyter också an till frågan om nyttiggörande 

av forskning i yrkespraktiker. 

Hade bättre ekonomiska och ledningsmässiga förutsättningar kunnat påverka 

resultatet? 

Projektskolornas oklara relation till kommunledning och mångfaldssatsning innebar att vissa 

skolor haft en ansträngd ekonomi i projektet. En annan konsekvens har varit att för vissa 

deltagare har kompetensutvecklingsprogrammet känts löst definierat och uppdraget inte 

tillräckligt förankrat uppåt i den kommunala hierarkin. För andra deltagare verkar detta inte 

ha spelat någon roll, och för ytterligare andra har samspelet mellan kommun och skolor 
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fungerat utmärkt. En lärdom inför kommande projekt av detta slag är att se till att sådana 

faktorer som tagits upp här uppmärksammas tydligare och att en gedigen förankring på 

kommunnivå kommer till stånd. Projekt som begränsas till en eller några närliggande 

kommuner kunde möjligen fungera bättre ur denna aspekt. Avhopp, resursbrist och dåligt 

ledningsstöd hade då kanske kunnat undvikas. 

Relationen till IKT 

Projektdeltagarnas relation till IKT är på många håll svag och våra resultat tyder på att den 

datorvana som elever tillägnar sig på fritiden inte tas tillvara som en resurs i språkutvecklings-

projekt. Som redan nämnts har ganska få skolor aktivt använt IKT-redskap i sitt arbete, med 

några utmärkta undantag. Ej heller har kommunikationen med projekten från vår sida eller 

mellan projektdeltagare fungerat så som vi från början föreställde oss. Vi såg webbplatsen och 

bloggen som självklara sätt att kommunicera mellan BHS och projektdeltagare men också 

mellan projekten sinsemellan, men så kom det inte att fungera. För många deltagare var det 

inte naturligt att regelbundet använda sig av denna kommunikationsform. Tidsbrist kan vara 

en förklaring, men också brist på datortillgänglighet och möjligen också ovana vid att 

självklart utnyttja datorbaserad information.  

Man kan fundera över hur dessa iakttagelser om bristande vana vid IKT-användning fungerar 

i relation till elever, för vilka datorbaserad kommunikation är en självklarhet. Vi inser att 

deltagarna hade projektet som en bisyssla i en i övrigt ansträngd arbetssituation, men vi blev 

ändå överraskade av den mycket begränsade användningen av elektroniska kommunikations-

redskap.  

Avslutande kommentarer 

Som framgår av denna presentation har kompetensutvekcklingsprogrammet StilBib givit 

resultat som i sin tur genererat vidare frågor på områden som lässtimulans, språkutveckling 

och IKT-användning inom ramen för skolbibliotekets pedagogiska potential. Vi vill betona att 

programmet avsatt ett rikt material som ännu inte analyserats uttömmande. Vi arbetar sålunda 

vidare med både utvärderingsrapport och artiklar. Det svaga intresset för IKT-tillämpningar i 

skolornas lokala projekt har delvis förvånat oss - i synnerhet som nya medier och teknologier 

länge haft en framträdande roll i bibliotekarieutbildningar och i diskursen om skola och 

utbildning. Vi kommer att närmare analysera orsaker och innebörder av våra resultat. Frågan 

om möjligheter till utnyttjande av forskningsresultat i mötet mellan vetenskap och profession 
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känns särskilt relevant för oss som forskare med vårt forskningsintresse djupt grundat i 

yrkespraktiker. Vi ser fram emot en fortsatt dialog mellan forskare och yrkesverksamma på 

detta område. 
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