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Barnbibliotek och lässtimulans 

Delaktighet, förhållningssätt, samarbete 
Studien som presenteras här är resultatet av en undersökning av projektrapporter från 93 

lässtimulerande projekt riktade till barn. I boken som detta paper utgår från problematiseras 

barnbibliotekets lässtimulerande arbete utifrån forskning i barnbibliotekets omvärld. 

 

Bakgrund  

I takt med ett ökat fokus på barn som användargrupp har Institutionen biblioteks- och 

informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan (BHS) vid Högskolan i Borås anlitats för att 

genomföra externt finansierade forskningsuppdrag. Uppdragen har bland annat resulterat i 

böckerna Studier av barn- och ungdomsbibliotek: en kunskapsöversikt (Rydsjö & Elf 2007) 

samt antologin Barnet, platsen, tiden: teorier och forskning i barnbibliotekets omvärld 

(Rydsjö, Limberg & Hultgren 2010). Drivande bakom nämnda beställningsuppdrag har 

barnbibliotekskonsulenter vid Länsbiblioteken i Mellansverige (LIM) varit. Uppdragen har 

syftat till att genom forskning belysa och bidra till diskussioner om barnbibliotekets uppdrag, 

verksamheter, och utveckling. Studien som presenteras i detta paper är alltså tredje delen i en 

serie och behandlar barnbibliotekens lässtimulerande arbete och har resulterat i boken 

Barnbibliotek och lässtimulans: Delaktighet, förhållningssätt, samarbete (Sandin 2011).  

 

Varje år delar Statens Kulturråd (Kulturrådet) ut bidrag till kommunala, regionala samt 

region- och länsöverskridande projekt som syftar till läsfrämjande för barn och unga. Utöver 

dessa Kulturrådsfinansierade projekt drivs lässtimulerande projekt av bibliotek och andra 

aktörer i barnbibliotekets omvärld. I projekten används läsfrämjande arbetsmetoder som också 

ingår i barnbibliotekets ordinarie verksamheter. I kunskapsöversikten av Rydsjö och Elf 

(2007) framgår att det i barnbiblioteksverksamheten är samma typ av metoder och 

verksamheter som använts över tid. Författarna ställer frågan ”hur förnyelse och 

metodutveckling skett på barnbiblioteken” (ibid. s. 30). Det är en fråga som är relevant att 

ställa även när det gäller det lässtimulerande arbetet. Utveckling av 

barnbiblioteksverksamheter och arbetsmetoder är en fråga som hänger samman med den 

kompetens som finns inom dessa verksamheter. 

 

I slutrapporten för projektet Läskonster Nya former för lässtimulans (Hedenström, Holmén 

och Lundgren 2010) diskuteras ett fortbildningsbehov för barnbibliotekarier som beror på ett 

glapp mellan de kunskaper som behövs vid verksamheter på biblioteken och de kunskaper 

som studenter kan tillgodogöra sig vid utbildningarna i Biblioteks- och 

informationsvetenskap. Kunskapsöverföring sker också genom diskussioner med andra 

personer inom yrkesgruppen och genom deltagande i yrkesgruppens praxis (se Andersson & 

Ekberg 2007). Bibliotekariens kompetens växer alltså genom formell och informell utbildning 

samt genom deltagande i yrkespraktiken. Rydsjö och Elf (2007) menar att dessa kompetenser 

är avgörande för barnbibliotekets utveckling och position inom det kulturpolitiska och 

utbildningspolitiska fältet. 
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Lässtimulerande projekt genomförs med en rad olika motiv, som ett sätt att fortbilda och 

inspirera personal, utveckla samarbeten, pröva och utveckla nya arbetsmetoder (se Sandin 

2011). I slutet av projekten dokumenteras det arbete som gjorts i projektrapporter för att dessa 

ska kunna bidra till kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte. Både den studie som 

presenteras här (Sandin 2011) samt tidigare forskning pekar på hur varierande rapporterna är 

gällande innehåll och utformning (se Zetterlund 1997; Rydsjö & Elf 2007; Gärdén, Michnik 

& Nowé Hedvall 2010). Dessa studier visar att det finns få kritiska och analyserande rapporter 

om biblioteksprojekt. ”Nyttan” eller resultatet av det lässtimulerande arbetet menar Nowé 

Hedvall och Lundberg Rodin (2010) är en fråga som till stor del är obesvarad och som 

behöver belysas med forskning som vilar på en teoretisk grund. Genom att använda och lära 

sig av relevant forskning kan man granska och ifrågasätta verksamheter och arbetsmetoder 

som tas för givna (Rydsjö, Limberg & Hultgren 2010). 

 

Studien som presenteras här (och som återfinns i sin helhet i Barnbibliotek och lässtimulans: 

Delaktighet, förhållningssätt, samarbete Sandin 2011) tar avstamp i de uttryckta behoven av 

biblioteksutveckling, kompetensbyggande och i behovet att problematisera det 

lässtimulerande arbetet. 

 

Syfte och genomförande 

Inom ramarna för det av Kulturrådsfinansierade projektet Läskonster anlitades BHS hösten 

2010 för att genomföra en undersökning i syfte att ”ge det lässtimulerande arbetet en fastare 

grund och skapa möjligheter för en mer genomtänkt utveckling av arbetet” (Projektansökan 

för Läskonster s. 3). Uppdraget uttrycktes vidare som att undersökningen skulle sätta in 

barnbibliotekets lässtimulerande arbete i en teoretisk ram för att bidra till en genomtänkt 

metodutveckling. Utifrån syftet formulerades två frågeställningar för undersökningen: 

 

 Vilka förhållningssätt till lässtimulerande arbete framkommer i materialet? 

 Hur kan dessa förhållningssätt problematiseras och utvecklas vidare med hjälp av 

tidigare forskning? 

 

Frågeställningarna behandlas i studiens två delar där den första består av en kartläggning av 

teman som framträder vid analys av rapporterna. Studiens andra del består av en fördjupad 

analys av fyra av de ämnen som i kartläggningen framstår som viktiga att problematisera: 

rapporternas utförande, förhållningssätt till läsning, barns delaktighet samt samarbete.  

 

I studien har dokumentstudier gjorts av projektrapporter från 93 lässtimulerande projekt med 

barn/ungdomar som direkt eller indirekt målgrupp. När projekt har barn som direkt målgrupp 

vänder man sig direkt till barnen genom arbetsmetoder som exempelvis bokprat eller 

bokcirklar. När barn är indirekt målgrupp vänder sig projekten i första hand till vuxna genom 

exempelvis fortbildning eller samarbete mellan olika aktörer för att effekterna av dessa 

metoder ska komma barnen till godo. Projekten vars rapporter studerats genomfördes i 

Sverige under perioden 2001-2010. Den valda startpunkten, 2001, sammanfaller med 

inledningen av arbetet att utforma målsättningen På barns och ungdomars villkor (2003), en 
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målsättning som innebar ett skifte från ett organisationsperspektiv till ett barnperspektiv i 

synen på barnbibliotekets verksamheter.  

 

Studien är tänkt att bidra till kunskaps- och metodutveckling inom bibliotekens 

lässtimulerande arbete genom att bidra med en resonerande metodgenomgång av det arbete 

som redovisats i ett urval projektrapporter. Resultatet av undersökningen redovisas i boken 

Barnbibliotek och lässtimulans: Förhållningssätt, delaktighet, samarbete (Sandin 2011). 

Boken vänder sig främst till yrkesverksamma bibliotekarier, till studenter och till aktörer i 

barns och barnbibliotekets närhet som arbetar med lässtimulerande verksamheter eller projekt. 

I detta paper presenteras några av resultaten från studien. 

 

Projekt som process och fenomen 

 

I studierna av projektrapporterna framträder fyra motiv till varför man väljer att starta projekt 

som en del i det lässtimulerande arbetet. Projekt kan syfta till att kartlägga, anpassa eller 

utveckla verksamheter och arbetsmetoder utifrån uppfattade förändringar i barnbibliotekets 

omvärld. Det handlar om att utveckla nya kunskaper eller metoder i det lässtimulerande 

arbetet för att möta och/eller undersöka målgruppers olika behov utifrån förändringar i 

omvärlden. En sådan omvärldsförändring kan exempelvis vara en ökning av flerspråka barn i 

ett biblioteks upptagningsområde vilket kan göra att det uppstår behov att se över 

arbetsmetoder och mediebestånd. Detta motiv benämns som omvärldsbevakning och 

kunskapsutveckling. Projekt som form ger möjligheter för olika aktörer att exempelvis pröva 

arbetsmetoder som av olika skäl inte ryms inom ordinarie verksamhet. Det kan då handla om 

att det saknas resurser som tid, personal eller att de ekonomiska ramarna är för snäva. Projekt 

ger då en möjlighet att pröva, testa nya idéer och experimentera utan att det ställs krav på att 

verksamheter eller arbetsmetoder ska permanentas. Samarbete är ett tema som är tydligt 

framträdande i materialet och det är också ett av motiven till varför man väljer att initiera 

projekt. Genom samarbete ges möjligheter till kunskapsspridning, kompetenshöjning, insyn i 

andra aktörers verksamheter och kan också vara en metod för att synliggöra barnbiblioteket 

och de kompetenser som finns där. Det fjärde motivet för att starta projekt är för att fortbilda 

personal för att höja kompetensen och inspirera personal och samverkansparter. Fortbildande 

projekt kan syfta till att kvalitetssäkra så att nyckelkompetenser inte försvinner från 

verksamheterna, till att skapa en gemensam grundsyn i projekt, till att komplettera 

grundutbildningen och till erfarenhetsutbyte i mötet med andra professioner samt att skapa 

nätverk. Dessa fyra motiv till varför projekt initieras är inte exkluderande utan ett och samma 

projekt kan ge uttryck för flera olika motiv. 

 

Att delta i ett, eller genomföra ett projekt, innebär en föränderlig process där olika faktorer 

som roll- och ansvarsfördelning, gemensamt formulerade syften och mål, 

informationsspridning inom projektet, hur projekten förankras, samt att tid för planering, 

genomförande och utvärdering påverkar projektets utfall. Det framkommer i 

projektrapporterna att projekten förändras och utvecklas över tid vilket kan ses ha att göra 

med förändringar i projektets ledning, förändrade förutsättningar för att genomföra projekten 

eller för att projektens utformning inte var klar från början utan växt fram efter hand. 

Dokumentation framträder som en avgörande faktor för att de erfarenheter som görs inom 

projekt, både gällande projektprocessen men också gällande kunskaper om lässtimulans för 

barn, ska kunna spridas till andra och bidra till erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling. 

Nedan beskriver jag kortfattat några av resultaten av mina analyser som rör just projektens 

dokumentation. 
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Projektrapporter 

Utvecklings- och förändringsarbete sker ofta med projekt som verktyg för att ompröva 

verksamheter och arbetsmetoder för att på så sätt möjliggöra att verksamheterna fortsätter att 

vara relevanta i ett föränderligt samhälle (se Kann-Christensen, 2010). Projekt kan på så vis 

vara ett sätt att legitimera verksamheterna, ett led i legitimeringen är då kunskapsöverföring 

och dokumentation. Det finns olika motiv till varför det är viktigt eller värdefullt att 

dokumentera de erfarenheter som görs och kunskaper som utvecklas i projekt (se Zetterlund 

1997). Ett kontrollmotiv innebär att utvärderingar (projektrapporter) genomförs för att 

kontrollera att syften och mål uppnåtts, alltså att man gjort det som man i exempelvis 

projektansökningar avsåg att göra. Upplysningsmotivet innebär att dokumentationen ska bidra 

till ökade kunskaper om en verksamhet eller arbetsmetod. Utvärderingar kan också 

genomföras för att identifiera hinder eller faktorer som bidrar till utveckling av en 

verksamhet, detta benämns som främjandemotivet. Studien av projektrapporterna visar att 

dessa är mycket olikartade till innehåll och utformning. I rapporterna fokuseras det ofta på 

vad som gjorts och mindre på diskussioner om varför man exempelvis valt vissa 

arbetsmetoder och samverkanspartners samt diskussioner om resultat av arbetsinsatserna. 

Det finns dessutom en tendens att enbart lyfta fram det som har fungerat bra och inte 

diskutera misslyckanden. Genom en bristfällig eller alltför tunn dokumentation (då det 

exempelvis inte redogörs för förhållningssätt, syfte, utgångspunkter, hur utvärdering 

genomförts, arbetsmetoder osv.) riskerar projektrapporterna att inte uppfylla de olika motiven 

för dokumentation och alltså inte bidra till kunskapsutveckling inom det lässtimulerande 

arbetet. 

I studien av projektrapportena ser jag ett behov av att syften och mål tydliggörs och uttalas. 

Syften är tänkta att ange riktningen för projekten medan målen uttrycker vad det konkret är 

som man vill åstadkomma (se Norderberg 2008; Wisén & Lindblom 2009). Otydliga eller 

alltför omfattande syftes- och målbeskrivningar gör det svårt att utvärdera, avgränsa och 

bedöma om projekten är genomförbara. I studien diskuteras utförligt problematiken med 

formuleringar av syften och mål, projekt som föränderlig process samt möjligheter och 

svårigheter gällande utvärdering. Bland de slutsatser som dras utifrån analys av rapporterna 

framträder det som mycket viktigt att det i projekten ges tid för reflektion och eftertanke för 

att projekten ska kunna öka kunskaper och ge nya erfarenheter både till deltagarna i projekten 

och till de som sedan läser rapporterna.  

Läsning 

Läsning är i projektrapporterna ett begrepp som kopplas till något positivt, som glädje, 

kunskapsutveckling och kan kopplas till hälsa, empowerment och en möjlighet att ta del av ett 

demokratiskt samhälle. Begreppet ter som en tämligen lättidentifierad sysselsättning men kan 

också kopplas till olika aktiviteter som teater, boksamtal, lekar och barns kreativa skapande. 

Läsning som aktivitet är i majoriteten av rapporterna tydligt kopplat till läsning av böcker, 

alltså linjära berättelser i tryckt form. I en del projekt används digitala medier, då främst som 

ett redskap för att inspirera barn att läsa tryckta böcker. Genom att förflytta traditionella 

arbetsmetoder som skrivarcirklar, bokprat och recensionsskrivning flyttas till digitala arenor 
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hoppas man inom projekten på att kunna lyfta fram den tryckta boken. Det finns ett fåtal 

undantag där användningen av digitala medier också ger möjligheter för barns eget 

kulturskapande. Jag diskuterar i studien eventuella konsekvenser av att barnbiblioteken inte 

tillvaratar och utgår från barns medieanvändning, behov och önskemål gällande användning 

av olika medier i biblioteket.  En risk kan vara att biblioteken inte tillvaratar de möjligheter 

som digitala medier ger för barn att inte enbart vara mottagare av budskap utan själva tolka, 

bedöma, granska, och skapa innehåll, där barn alltså själva skapar mening och är producenter 

av budskap. 

Projekten motiveras och legitimeras både med att trycka på argument om nyttan av läsning 

(ofta i relation till samverkansparter som skolan) och genom att lyfta fram lustläsning. I 

studien analyseras vuxnas förhållningssätt till barns läsning utifrån olika strategier vuxna kan 

inta i det lässtimulerande arbetet: det emancipatoriska, traditionalistiska eller pragmatiska (se 

Dressman 1997; Limberg 2002). Vuxnas förhållningssätt till barns läsning påverkar val av 

arbetsmetoder inom projekten och kan också påverka barnens upplevelser av de 

lässtimulerande aktiviteterna. Tydligast är detta när det gäller läsning i en skolkontext där 

läsning kan riskera att uppfattas som arbete av barnen (se Dressman 1997; Hedemark 2011). 

Krav (uppfattade eller reella) på prestation i läsningen kan göra att fokus hamnar på den egna 

personen och inte på uppgiften något som försvårar möjligheterna att uppleva läslust kopplad 

till upplevelser av flow (se Sandin 2004). Det är också i relation till skolan som den vuxnes 

roll tydligast problematiseras. I projektrapporten från MVG (2009) diskuterar Barbro 

Johansson hur barnbibliotekarierna ser biblioteket och sig själva som ett alternativ eller 

motmakt till skolan. Biblioteket ses som en kravlös plats där läsning har ett egenvärde och 

barnen inte behöver prestera. 

Det är tydligt att det finns ett stort engagemang för barns läsning och goda kunskaper i 

traditionella arbetsmetoder för att stimulera läsningen om (och att fortbilda personal i dessa 

metoder). Jag menar utifrån analysen av projektrapporterna att det behövs fortbildning och 

strategier för att bibliotekspersonal ska kunna utveckla och pröva nya arbetsmetoder utifrån 

identifierade förändringar i omvärlden. I studien identifierar jag ett antal faktorer som tycks 

bidra till utveckling av det lässtimulerande arbetet och det handlar exempelvis om att grunda 

arbetet på forskning, att göra barn delaktiga, fortbildning som stimulerar till metodutveckling 

och samarbete med andra aktörer. 

Barns delaktighet 

Flera av (barn)bibliotekets styr- och måldokument (se FN:s konvention om barnets rättigheter 

1989; På barn och ungdomars villkor 2003; IFLAs Guidelines for Library services for young 

adults 2008) poängteras vikten av att möjliggöra och arbeta med barn och ungdomars 

delaktighet. Även Statens kulturråd lyfter fram delaktighet i den redovisningsmall som finns 

för redovisningar av bidrag till lässtimulerande projekt. 

Delaktighet är ett positivt laddat begrepp som förknippas med bland annat empowerment, 

utjämnande av maktrelationer, demokrati, ökad självkänsla, tillhörighet, möjlighet att känna 

ansvar. I projektrapporterna kopplas delaktighet till en rad olika aktiviteter som deltagande i 

bokprat och boksamtal, eget skapande, användning av referens- och fokusgrupper. Eftersom 
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delaktighet är ett begrepp som gärna används för att ge tyngd åt projekt och som dessutom 

används för att beteckna flera olika typer av aktiviteter blir det ett svårdefinierbart begrepp (se 

Gallagher 2008). Studien av projektrapporterna visar att begreppet dessutom riskerar att 

urvattnas om det inte tydliggörs vad som avses med att barn deltagit, alltså genom att 

diskutera hur delaktighet tar sig uttryck, vilka effekter delaktigheten får. 

I Lässtimulans och barnbibliotek (Sandin 2011)presenteras och diskuteras modeller över hur 

delaktighet kan förstås utifrån olika nivåer (se Hart 1999; Shier 2001). Nivåerna är beroende 

av i vilken utsträckning barn kan påverka projektens riktning, (arbets)metoder och innehåll, 

hur insatta barn är i olika delar samt i vilken utsträckning projekt och verksamheter är 

initierade av barn. I studien argumenterar jag, utifrån tidigare forskning och analysen av 

projektrapporterna, för en förståelse för delaktighet där detta innebär ett aktörskap för barn 

(och vuxna), där delaktighet är något som utövas och där delaktighet får effekter. På så vis 

blir det skillnad på delaktighet och deltagande där det senare innebär att barn tar del av 

aktiviteter men där de inte har någon egentlig möjlighet att påverka. Vid studien av 

projektrapporterna framträder ett tydligt behov av forskning samt metod- och 

verksamhetsutveckling för att förstå delaktighet i en bibliotekskontext samt för att utveckla 

(arbets)metoder för att möjliggöra barns delaktighet i desamma.  

Samarbete 

En av anledningarna för att starta projekt är för att genom dessa kunna utveckla samarbete 

med olika aktörer i barnbibliotekets omvärld. Samarbete är också en arbetsmetod i flera 

projekt. Genom samarbete med andra aktörer kan kompetensen inom projekten förstärkas och 

kompletteras. Yrkesrollen sätts i fokus genom samarbete och den kan förstärkas, förtydligas 

och ifrågasättas när den kontrasteras mot andra professioner. På så vis kan samarbete också 

vara ett sätt att marknadsföra biblioteket och visa de kompetenser som bibliotekspersonalen 

har. 

Flera faktorer samspelar och har betydelse för utfallet av samarbetet. Dokumentation från två 

projekt med mycket olika utfall analyseras i studien av projektrapporterna. I det ena projektet 

ansågs samarbetet mellan olika professioner vara avgörande för projektets (lyckade) utfall. I 

projektet utvecklades en gemensam grundsyn gällande projektets syfte och mål, alltså ett 

gemensamt professionellt objekt (se Folkessson 2004). De olika kompetenserna respekterades 

och sågs som värdefulla och som en förutsättning i utvecklingsarbetet. I det andra exemplet 

lyckades man inte skapa ett gemensamt professionellt objekt mellan de olika aktörerna. Även 

inom bibliotekariekåren rådde det delade meningar vad som ingick i bibliotekets uppdrag. 

Bibliotekariernas kompetens inom ämnet för det planerade projektet (barns språkutveckling) 

ifrågasattes både inom gruppen och av de tänkta samverkanspartnerna, vilket gjorde att 

bibliotekariernas legitimitet ifrågasattes. Ytterligare faktorer som framträder vid studiet av 

projektrapporterna och som kan ses påverka samarbete är roll- och ansvarsfördelning, om 

samverkanspartners bjuds in till färdiga projekt eller om dessa projekt är gemensamt 

utformade. Det studerade materialet visar tydligt en aktiv och engagerad profession som söker 

samarbete för att komplettera och utveckla barnbibliotekets verksamheter. Men det framträder 

också ett behov av diskussioner om vilka kompetenser barnbibliotekarier har/bör ha. I en 
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förlängning leder sådana diskussioner till frågor om behov och möjlighet till fortbildning samt 

hur biblioteket kan marknadsföra den kompetens som finns. 
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