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FÖRORD

Språkstegen, en satsning för yngre barns språkutveckling i alla kommuner i Blekinge
och Kronoberg, är nu slut som Bokstarts-projekt och fortsätter som ordinarie verksamhet.
Varje år når Språkstegens insatser minst 3500 nya barn.
Språkstegen är ett projekt där många verksamheter samarbetar. Barnhälsovård,
folkbibliotek, regionernas mottagningslogopeder, förskola, öppen förskola och andra
verksamheter och professioner.
Denna skrift behandlar framför allt folkbibliotekens och bibliotekspersonalens roll,
kunskap och arbete med Språkstegen.
Det inledande kapitlet Stega vidare för språket är tänkt att ge en kort introduktion
och är också projektledarens reflektion kring projektet och arbetet som helhet.
Därefter kommer Bibliotekshögskolans slutrapport ”Vi jobbar med samma barn”.
Frances Hultgren och Monika Johansson följeforskade på vårt uppdrag projektet
Språkstegen och bibliotekspersonalen arbete, erfarenhet och roll under två år. I rapporten finns personalens vånda, entusiasm, professionalitet och lärdomar satt i ett vidare
sammanhang med forskarens blick som ger nya perspektiv. Själva är vi mycket förtjusta
i resonemangen kring ett så kallat ”boundary object”.
Den sista delen i denna skrift består av fyra olika artiklar författade av personer som
arbetar med Språkstegen på folkbibliotek. Tillsammans med Linnéuniversitetet erbjöd
vi hösten 2020 en forskningscirkel och artiklarna är resultatet av några deltagares forskning. De ger ett värdefullt inifrån-perspektiv som kompletterar övriga texter. Dessutom
har innehållet, trots sin akademiska form, en praktisk tillämpning och kan användas
av alla som arbetar i liknande satsningar.
Vi känner stor tacksamhet över att få vara en del av Språkstegensamarbetet och är förvissade om att i varenda unge som nås sker något språkligt, individuellt och magiskt
som vi inte kan styra över. Med glädje får vi fortsätta skapa goda förutsättningar för detta.
September 2021

Kristina Hedberg
Regionbibliotekarie och avdelningschef

Sara Wijk
Verksamhetsutvecklare, tidigare projektledare Språkstegen
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“I rapporten finns personalens
vånda, entusiasm, professionalitet
och lärdomar“
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Stega vidare för språket
Sara Wijk, Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg
kring språkutveckling. Språket är så grundläggande
för ett barns utveckling och roll i en gemenskap.

Känner ni igen den här boken? - JAAA!
Det är en solig augustiförmiddag på lekplatsen vid
Strandbjörket i Växjö. Lite yrvaken efter semestern kryssar jag hit och dit bland rutschkanor och
mellanmål. En moster vill berätta att läsning är ett
bra sätt för henne att skapa trygghet och normalitet
när hon är barnvakt och ska natta syskonbarnet
som sitter i vagnen bredvid. Ett barn vill berätta
vad sjuksköterskan på barnavårdscentralen hette
som gav honom boken. Jag träffar en hel skara
barn mellan 8 månader och fyra och ett halvt år och
deras vuxna. Alla blir glada och ivriga över att prata
och berätta om boken Knacka på. Den öppnar upp
för samtal och jag har den nedstucken i mitt midjebälte, väl synlig.

Att se till att varje barn och familj ska få kvalitativa
insatser, böcker, dialog kring just sina frågor oavsett
vem man är och var man bor kräver mycket arbete
och samarbete. Det behövs kommunikation, samsyn, fortbildning, rutiner, pengar och tid. Mycket tid.
Vi i den regionala arbetsgruppen som fram tills
nu bestått av representanter för regionbibliotek,
barnhälsovård och logopedi har haft förmånen att
ha huvudmän som trott på satsningen och givit
oss möjlighet att prioritera arbetet. Därtill har vi fått
statliga medel i tre år genom Bokstart från Kulturrådet. Bland annat till en projektledartjänst och för
utveckling av material och fortbildning. Jag är en
av dem som fått följa med på resan nästan ända
sedan start och senare som projektledare.

Boken av Anna-Clara Tidholm har allt sedan hösten
2017 i Blekinge och våren 2018 i Kronoberg lästs
för och delats ut till varje barn av barnhälsovården i
projektet Språkstegen. Många vill den här förmiddagen berätta om sitt favorituppslag. Flera vuxna ser
på min namnbricka att jag representerar bibliotek
och vill berätta att de läser regelbundet, har böcker
hemma och att Språkstegen-satsningen är bra för
andra. De som inte läser själva eller har barn som
kämpar med språkutvecklingen. Alla jag möter har
olika berättelser, ålder, hemadress och alla gillar de
och har en personlig relation till Knacka på.

När vi 2016 påbörjade arbetet med det som skulle
komma att kallas Språkstegen anade vi inte vidden
av vad vi satte i gång. Inte vad gällde barnen, samarbetet, tidsåtgången eller komplexiteten. Det fanns
då ännu inga projektmedel i Bokstart att söka och
därför valde vi namnet Språkstegen. Vi använde oss
av kunskap från de som gått före i andra län och
arbetade på i rask takt. Att folkbibliotekscheferna,
barnhälsovården och logopedin var så engagerade
och ville starta en pilot och insatser snabbt ledde till
en snabb utveckling.

Den här artikeln handlar inte om Knacka på utan om
satsningen på yngre barns språkutveckling. Men för
familjerna är Språkstegen synonymt med Knacka
på. För där och då, på barnhälsovårdens åttamånadersbesök öppnas inte bara dörren till lilla huset
med den blåa dörren, utan också till något nytt när
det gäller läsning och språk. Det kan tyckas självklart att barnhälsovård, bibliotek, förskola, öppen förskola och andra aktörer ska jobba med föräldrastöd

Arbetsgruppen fick mandat och tid och valde
att bygga långsiktigt, personoberoende och hållbart. För oss i Blekinge och Kronoberg innebar det
valet att alla barn skulle erbjudas samma insatser.
Att börja med generella insatser som byggdes in
i ordinarie verksamhet valde vi för att allt skulle
kunna leva kvar efter projekttiden.
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BHV-sjuksköterskorna fick alla vidareutbildning
i logopedi och läsfrämjande för att bli ambassadörer även för bibliotek och dialogläsning. Dialogläsning innebär att barnet bjuds in att vara en
aktiv deltagare i berättelsen och att läsning sker i
dialog mellan vuxen och barn där den vuxne observerar och följer barnets intresse.

Språkstegens generella insatser:
Medverkan i föräldragrupp: BHV, bibliotek,
öppen förskola
8 månader Dialogläsning, bokgåva,
läsfrämjande samtal och inbjudan till
biblioteket: BHV

Eftersom de bredaste insatserna sker i barnhälsovården behöver bryggan till böckerna och platsen
biblioteket konkretiseras och ha en låg tröskel. Det
sker genom föräldragrupper där bibliotekspersonalen också är med. Ofta är de på biblioteket och
genom en broschyr med inbjudan till program för de
allra minsta uppmuntras familjerna att besöka ett
bibliotek på egen hand. Alla kommuner har arbetat
med tillgången, kommunikationen och innehållet i
programmen som kan vara både inköpta och egna.
Väl där lär familjerna känna personalen, olika typer
av böcker och får fler exempel på hur man kan läsa,
leka och ramsa tillsammans.

Språkutvecklande program med låga
trösklar: bibliotek
18 månader Dialogläsning, presentkort på
bokgåva, läsfrämjande samtal och inbjudan
till biblioteket: BHV, bibliotek
Förskola och bibliotek samverkar lokaltkring generella insatser. T.ex. föräldramöten
och kapprumsbibliotek

Vad kännetecknar då Bokstart i vår tappning?
Sammanfattningsvis kan sägas att vi har en bred
uppslutning kring projektet då alla kommuner i våra
län är med. Med generella insatser för alla barn är
det inte heller vi som pekar ut vem som behöver extra stöd. Alla har särskilda behov och förhoppningen
är att personalen ska möta upp dessa vid varje unik
familjekontakt.

Till detta har senare lagts ytterligare insatser.
Till exempel i samverkan mellan bibliotek och
förskola och ibland också öppna förskolan.
Förutom dessa generella insatser har vi också tagit
fram ett koncept för barn med språklig sårbarhet;
bokrecept. Språkstegens bokrecept innebär att barn
i förskoleåldern som kommer till en logopedmottagning kan få ett recept på böcker anpassade efter
sina språkliga behov. Böckerna hämtas och lånas
på biblioteket. Erbjudandet riktar sig primärt till
vissa barn och recept förskrivs av en logoped. Men
alla barn, familjer, förskolepersonal eller andra som
vill, kan använda sig av böcker och material.

Språkstegen som projekt är nu slut och sex och
ett halvt år efter start står vi med en satsning som
mognat och på ett smidigt sätt glidit in i ordinarie
verksamhet. Det behövs förstås fortfarande budgeterade medel för respektive samverkanspart. Det
behövs underhåll, utvärdering och utveckling. Nätverken i kommunerna bär arbetet vidare, anpassar
efter lokala förutsättningar och tar mycket ansvar.
Folkbibliotekens roll i Språkstegen har förutom
erbjudandet av platsen, böckerna och programverksamheten alltmer kommit att bli den lokala projekt-
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oss ger ett gemensamt fokus. Det stöder ordförståelse för sådant som du såg igår eller kanske aldrig
kommer att se, fast det finns i en bok här hos oss
nu. Ett mangoträd, en zebra eller en hund större än
ett barn. De väl avvägda orden i texten har rytm och
klingar, klättrar och passar väl i din lilla, lilla mun eller
är obändiga kristaller som glittrar, retas och är svåra
att erövra. Bobbo, Babba, apa, niin. Ett tecken med
handen hjälper dig att fånga ordet. Har du tillgång
till flera olika språk i din närhet så är du extra rik.

ledarens. På biblioteken finns Språkstegenansvariga
som håller ihop och samordnar i den egna organisationen men ofta också i det lokala samarbetet. I år
har nio av tretton kommuner fått egna Bokstartsbidrag för nätverk eller projekt.
I ärlighetens namn ska nämnas att allt inte är på
plats överallt och jämt. Men vi har alla samma gemensamma mål. Pandemin har också satt käppar
i hjulet för flera insatser. Många har ställt om, men
inte alla. Åttamånadersinsatsen har visat sig vara
den insats som är mest solid.

Att bygga språk i den minsta enheten i ett samhälle
är väl något av det mest hållbara som kan göras.
Testa av mot de 17 globala målen så får du se själv.

Framåt ser jag många utmaningar. Tjänstepersoner
och politiker behöver jobba för långsiktighet genom
att ge utrymme i styrdokument. Större delen av alla
som arbetar med Språkstegen är kvinnor. Cirka hälften av alla föräldrar är män. De som möter barn och
familjer behöver också bli bättre på att utveckla
ett interkulturellt förhållningssätt då de stöder
flerspråkiga familjer. Vi skulle också vilja
dela ut fler böcker, särskilt till de familjer som
behöver det bäst. Vidare skulle vi önska att precis
alla familjerna upptäcker biblioteken och hittar
sina favoritböcker som är roliga och bra för dem.
Det behövs familjecentraler i alla kommuner, i de
större kommunerna i flera olika områden och med
verksamhet även på mindre orter. Vi skulle vilja att
barns vuxna som inte mår bra får stöd och hjälp
där de befinner sig i livet. Och vi behöver alla bli
bättre på att lyssna på barnen, alltid.

För att alla barn, på alla platser ska få tillgång till
sitt eget rika språk är samverkan, samarbete och
samhandling enda sättet. Lokalt, regionalt och nationellt. Nu stegar vi vidare för språket!

Du barn, din språkutveckling är fascinerande.
Det finns inget stopp, ingen gräns för vad som kan
upptäckas. I dialogen blir ett ensamt jag och ett
annat ensamt jag ett vi. Lyssnandet på dig, förväntan
på vad du har att säga trots dina få månader i livet,
laddar dig med trygghet och energi som tar dig vidare
i dina språkpraktiker och som människa. Språket
låter mig lära känna dig. Boken med bilderna framför

[ 8 ]

INLEDNING

“Det finns inget stopp,
ingen gräns för vad som
kan upptäckas.“
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INLEDNING

1. Inledning
Stöd till barns språk- och kommunikationsutveckling
har av tradition varit central i barnbibliotekets arbete
och generationer av barn har introducerats till en
skatt av berättelser, rim och ramsor, bilder och
böcker genom en mängd aktiviteter, projekt och
verksamheter. Till detta hör bibliotekens samverkan
med andra aktörer som barnhälsovård, logopedi,
förskola och inte minst barnfamiljerna. Kulturrådet har fått i uppdrag att initiera verksamheter för
att stärka småbarns språkutveckling och läsning,
vilket lett till den nationella satsningen Bokstart. I
Blekinge Kronoberg hade redan ett språkutvecklande arbete stärkts efter ett uppdrag från folkhälsan
i Kronoberg och det projektet fick extra skjuts efter
att ha beviljats projektmedel från Kulturrådet 2017.
Utvecklingsarbetet heter Språkstegen. Regionbiblioteket, Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg, som
samordnar utvecklingsarbetet med Språkstegen
är engagerade i bibliotekspersonalens kompetensutveckling avseende språkutvecklande insatser,
samverkan och mötet med barn och familj. Fokus
för vår följeforskning är på språkutvecklande insatser och samverkan inom och över de professionella
gränserna.
Vad sker lokalt i projektet?
Vilken roll och kompetens har tar och
utvecklar bibliotekspersonalen?
Hur påverkar samverkan med andra
professioner bibliotekspersonalens roll?1

Följeforskningens vidare syfte är att stärka forskningsanknytningen i utvecklingsarbetet samt skapa
en växelverkan mellan teori och praktik. Frågor
som har engagerat oss gäller hur olika kompetenser

kommer till uttryck och utvecklas och vilka kompetenser som behövs.
Vilka kompetenser kommer till uttryck?
Vilka kompetenser utvecklas?
Vilka kompetenser behövs?

Utöver frågor kopplade till kompetensutveckling
resonerar vi om samverkan, organisatoriska förutsättningar och utmaningar som bibliotekspersonalen möter i projektets genomförande. En ambition
med rapporten är att sätta ord på bibliotekspersonalens erfarenheter och expertis samt att lyfta fram
de behov av kompetensutveckling som kommer till
uttryck. Resultatet från följeforskningen förväntas
ge en ökad förståelse för bibliotekets språkutvecklingsinsatser för barn och en fördjupad kunskap
om språkutvecklande projekt samt hur Språkstegen
som utvecklingsarbete fungerar. I denna följeforskning har bibliotekspersonalens arbete, roll och
perspektiv avgränsats samt den del av projektet
som handlar om bibliotekens insatser. Vi har för
enkelhetens skull genomgående i denna rapport valt
att kalla bibliotekspersonalen för språkstegare trots
att alla som möter familjerna i Språkstegen, oavsett
profession, kan kallas för språkstegare.
Denna slutrapport inleds med en kort beskrivning av
tidigare internationella projekt om språkutveckling
för att sedan fokusera på Språkstegens koncept,
syfte och mål. Satsningen på barns språkutveckling och litteracitet har pågått i många länder vilket
också har legat till grund för hur Bokstart och Språkstegen utvecklats i Sverige.

Sjuksköterskornas upplevelse av att arbeta med Språkstegen vid 8-månadersinsatsen finns undersökt i magisteruppsatsen:
Att underlätta tidig språkutveckling: Barnhälsovårdssjuksköterskans erfarenhet av att delta i Språkstegen vid åttamånadersbesöket
av Glenda Lavesson & Nathalie Ramirez, 2017.

1
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2. Tidigare projekt om att stärka
barns språkutveckling
bryta konsekvenserna av negativa sociala arv och
förbättra barns chanser i livet.

Språkstegen som idé bygger på Bookstart, ett brittiskt projekt som från den första insatsen i Birmingham har expanderat till ett program som omfattar
hela Storbritannien. I projektet delas bokgåvor ut
gratis till bebisar och förskolebarn med syfte att
stärka små barns språkutveckling och läsvanor
(https://www.booktrust.org.uk). Grundaren Wendy
Cooling förklarar vad Bookstart handlar om:
Vi vill att föräldrar läser för sina barn, helst i livmodern men åtminstone direkt efter födseln. Vi vet att
det finns många hem där läsning inte sker, där det
inte finns böcker. Jag tänkte att om vi vill att föräldrar
ska läsa för sina barn måste vi ge dem böcker. Ibland
är en gåva nödvändig för att få till attitydförändringar. Så det är det Bookstart handlar om. (vår översättning) (Booktrust).
Bookstartprojektet är i grunden tänkt som stöd till
barnfamiljer och enligt Booktrust är det ett effektivt sätt att nå familjer som annars är svåra att nå.
Bookstart har också inspirerat till liknande projekt i
närmare 40 länder världen över och erfarenheterna
är positiva. Med de gratis bokgåvorna följer råd om
läsning och tips om språkaktiviteter relaterade till
böckerna. Tanken är att både böcker och material
ska stimulera barnens närstående till att läsa, inte
enbart för att ge barnen goda läsupplevelser, utan
också för att stärka deras språkliga utveckling och
rusta dem i att möta utmaningar i skolan. Forskning
har visat att det är möjligt att stödja barns språkutveckling från mycket tidig ålder och det antas att ju
tidigare det börjas desto lättare är det att rätta till
problem som annars kan få stora konsekvenser för
barns möjligheter i ett längre perspektiv (Larson &
Marsh 2005). Förhoppningen har varit att förbättra
möjligheterna för barn i utsatta familjer, i vilka det
finns risk att språkutvecklingen kommit efter.
Utvecklingsarbete som Bookstart kan bidra till att

Forskning om Bookstarts effekter visar att barns
språkutveckling gynnas av bokgåvorna och språkaktiviteterna som är kopplade till dem. Dels läser
föräldrar betydligt mer för barnen än andra föräldrar
gör och dels njuter barnen mer av böcker än andra
barn gör och de är mer intresserade av biblioteksbesök. Inte minst, visar resultat från tester på nybörjare i skolan att barn vars föräldrar som deltagit
i Bookstart hade bättre läsfärdigheter än barn som
inte omfattades av projektet (Wade & Moore 1998,
2000, 2003). Dessa studier är dock baserade på
relativt få barn. Senare studier har dock visat
liknande resultat (Rankin 2015). Rankin hävdar att
utvecklingsprogram som Bookstart är nödvändiga
och att de involverade bibliotekarierna är ”early
learning experts”. Ett problem som Rankin påpekar
är att bibliotekariens expertis sällan är politiskt
erkänd. En utmaning är därför att se till att politiker
på både lokal och nationell nivå med ansvar för utbildning blir mer medvetna om bibliotekets potential och bibliotekariens betydelse för små barns
språkutveckling.
Effekterna av Bookstart har också undersökts med
hjälp av större kvantitativa metoder. O’Hare och
Connolly (2014) undersökte effekterna av Bookstart
genom att ställa frågor om 462 familjers attityder
till läsning. Familjerna fyllde i en enkät före första
bokgåvan och ytterligare en tre månader senare.
På kulturradet.se kan du ladda ner
Kulturrådets internationella kunskapsöversikt för att läsa mer om Bokstart
i andra länder.
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Resultaten jämfördes med en kontrollgrupp som
inte fick någon bokgåva. Syftet var att undersöka
om Bookstart hade främjat en positiv relation till
böcker bland barn och deras familjer (ibid.). De
fann att föräldrarnas attityder till läsning och böcker
samt att läsa tillsammans med sina barn hade blivit
mer positiva. Familjerna använde biblioteken mer
jämfört med kontrollgruppen och mer än de hade
gjort innan projektet. Vissa familjer använde dock
bibliotek mindre än andra i gruppen, vilket forskarna
förklarade med att familjerna nöjde sig med bokgåvorna, åtminstone under de första tre månaderna. Bortfallet vid enkätundersökningen var också
ganska stort, eftersom endast 43.9 procent svarade
på den andra enkäten. Möjliga förklaringar är att familjerna var ovana vid att hantera postenkäter eller
att de inte var tillräckligt engagerade i projektet och
avbröt sitt deltagande. En annan svaghet i studien
var att forskarna inte visste hur väl sjuksköterskorna hade framfört budskapet om vikten av att läsa
för barn och att detta delvis kunde förklara bortfallet
– att familjerna inte förstod varför de skulle läsa för
sina barn. Bokgåvorna innehöll inte heller informationsmaterial om projektet eller om lokala bibliotek.
Forskarna föreslår att sådan information bör ingå
samt att biblioteken bör erbjuda och marknadsföra
fler aktiviteter för småbarnsfamiljer. De drar slutsatsen att projektet är ett användbart verktyg i utvecklingen av integrerade tjänster för barnfamiljer.

Bogstart i Danmark
2009 lanserades Bogstart i Danmark och avslutades
2013. Projektet fortsatte i modifierad form till 2016
men har inte fått fortsatt finansiering från danska
Kulturstyrelsen. Varför det inte fick fortsätta är
oklart men den danska Kulturstyrelsen genomgick
en stor omorganisering 2016 och det kan ha spelat
roll. 20 kommuner deltog i projektet där bokgåvor

delades ut till barnfamiljer i socialt utsatta områden
med målet att stödja barns språkutveckling genom
att inspirera föräldrar till att läsa för sina barn. Bokgåvor delades ut fyra gånger, vid hembesök vid sex
månader och ett år. Dessutom bjöds barnets familj
in till biblioteket när barnet blev arton månader och
tre år för att hämta bokgåvor. I den danska versionen genomfördes hembesöken av bibliotekarier
med motivering att de hade både litteraturförmedlingskompetens och stor kännedom om barnböcker.
Dessutom antogs det att biblioteket i sin roll som
ett kulturellt ”frirum” skulle ha lättare att etablera
kontakt med föräldrar för att samtala med dem om
barns språkutveckling än vad myndighetspersoner
har (Hygum Espersen 2016). Projektet följdes av ett
forskningslag under ledning av Dorte Bleses, professor i lingvistik på Trygfondens barnforskningscenter, Aarhus Universitet. Forskningsprojektet hade
huvudfokus på effekterna av insatsen i hemmiljön.
Därutöver utvärderades Bogstart på uppdrag av
KORA – det Nationale Institut for Kommuners og
regioners Analyse og Forskning. Här var fokus på
organisatoriska och lokala samarbetsprocesser
kring Bogstart. 6 av 20 deltagande bibliotek deltog
i utvärderingen där även deras samarbetspartners
ingick.
Resultaten från utvärderingen och forskningsprojektet visar att familjernas läsvanor förändrades, att
biblioteken fick bättre kontakt med familjerna och
att barnens läsintresse ökade (Hygum Espersen
2016). I rapporterna ges också goda råd som kan
vidareutveckla folkbibliotekens och andra aktörers
insatser för att inspirera till läsning och språkutveckling för förskolebarn i hemmiljö. I sin utvärdering fann Hygum Espersen att genom hembesök
skapades en grund för en likvärdig och personlig
dialog med familjerna. Hon drog slutsatsen att samarbete med andra aktörer är väsentligt for Bogstarts
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“58 procent av de deltagande föräldrarna
ansåg att Bogstart hade ändrat deras
läsvanor tillsammans med barnen.“
framgång då det stärker utbredningen, tillgängligheten, handlingsutrymmet och insatsens effekter.
Utvärderingen, som tar de förmedlande bibliotekariernas perspektiv, visar ett mycket positivt resultat
av insatsen som helhet.
Rapporten från forskningsgruppen väcker dock
några frågor. Dels påpekas att arbetsbördan för
bibliotekarierna var mycket stor och dels att framgång vid hembesök är avhängig den enskilde
bibliotekariens kompetens och engagemang. Färre
hembesök genomfördes än vad som förväntats.
Forskarna föreslår att nya mer målinriktade metoder bör utvecklas. De fann att närmaste ledningens
engagemang ibland uteblev och att den praktiska
samordningen med andra aktörer behövde förstärkning. Dessutom fann de att bibliotekarierna var i
behov av mer kunskap om språkutveckling. Å andra
sidan kom forskarna fram till att föräldrarna var
mycket positiva till insatsen och mycket engagerade
i sina barns språkutveckling samt att Bogstart hade
en mätbar effekt på föräldrarnas attityder till läsning
och på barnens språkutveckling. 58 procent av de
deltagande föräldrarna ansåg att Bogstart hade
ändrat deras läsvanor tillsammans med barnen.
Ett problem som forskarna mötte var svårigheten
att rekrytera föräldrar till forskningsprojektet och
ännu svårare att behålla dem över tid. De föreslår
att kontakt med lokala föreningar i inledningsfasen
skulle kunna stödja föräldrarnas involvering i Bogstart och dessutom motivera dem till att berätta vad
de får ut av insatsen.

i Sverige i form av ett pilotprojekt från 2015. Detta
är numera en nationell satsning som vänder sig till
föräldrar och vuxna i barns närhet (www.bokstart.se).
Likt den brittiska förlagan bygger Bokstart på samverkan mellan folkbibliotek, barnhälsovård och
förskola där tanken är att skilda kompetenser och
infallsvinklar kan komma barnen till gagn. Under
2017 utvidgade Kulturrådet Bokstart till fler regioner
och lade dessutom till samverkan med förskolan.
Enligt Kulturrådet finns ett behov av stimulans för
språk- och läsutveckling i alla samhällsgrupper
och därför är Bokstart en nationell satsning för
alla små barn. Som en del i utvidgningen erbjuder
Kulturrådet möjlighet att söka bidrag för regionala
och kommunala projekt för små barns språk- och
läsutveckling och för utveckling av språknätverk.
Satsningarna kan anpassas till regionala och kommunala förutsättningar. Därför kan de se olika ut på
den lokala nivån där Språkstegen är ett exempel. På
Bokstarts webbplats erbjuds information, kunskap
om språkutveckling, rapporter från olika Bokstartsprojekt och metodtips som stöd till kompetensutvecklingsinsatser för folkbibliotek, barnhälsovård
och förskola. Det erbjuds även material och boktips
till både förmedlare och familjer. Informationen som
är riktad till familjer finns på över 30 olika språk.
Resultat och erfarenheter från utvärderingar och
forskningsprojekt av olika bokstartprojekt och andra
tidiga satsningar för att stödja föräldrar i sin roll för
språkutveckling och läsning har också kommit till
användning i utformningen av Språkstegen.
På kulturradet.se kan du ladda
ner Kulturrådets kunskapsöversikt
för att läsa mer om Bokstart
i Sverige.

Bokstart i Sverige
Kulturrådet har regeringens uppdrag att främja läsning och stimulera små barns språkutveckling. Ett
initiativ inom uppdraget är Bokstart som har pågått
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Kulturrådet (2018) har i en rapport sammanfattat
fem nationellt finansierade Bokstartsprojekt i syfte
att sprida erfarenheter av planering, genomförande
och uppföljning av språkutvecklande insatser riktad
till barnfamiljer. Gemensamt för projekten är insikten att ett hållbart samarbete med andra aktörer är
svårt att förankra och kräver formaliserade lokala
lösningar med styrning från chefer och ledning.
Samhällsförändringar, till exempel tillkomsten av
nya aktörer och nya driftsformer inom välfärdssektorn, innebär att regionerna har ett ökande utbud av
BHV och förskolor som föräldrar kan välja mellan,
och därmed fler parter som är både geografiskt och
organisatoriskt spridda att samverka med.
Rapporten betonar vikten av fortbildning över sektorsgränserna som en viktig del i ett gemensamt
kunskaps- och samsynsbygge och där det ges möjligheter att ”diskutera gemensamma frågeställningar
och att utmanas i dessa” (s.16). Det konstateras i
rapporten att:
Läsfrämjande och språkutvecklande insatser för barn
i tidig ålder har stor betydelse och att hembesöken
hos familjerna har varit en arbetsmetod som har möjliggjort möten med familjer som har kunnat utgå från
just deras situation. (Kulturrådet 2018:16).
Ett dilemma är att det är svårt att säkerställa att
”varje barn och alla familjer (inte bara de flesta) ska
nås av språkutvecklande insatser” (ibid). Kulturrådet
drar slutsatsen att det behövs både breda generella
satsningar och mer riktade. För att kunna rikta insatser till de familjer som bäst behöver det rekommenderas sektorsöverskridande analyser som i sin tur
kan stärka samarbete.
År 2020 publicerades en kartläggning och analys av
Bokstart i Sverige (Kulturrådet 2020) där erfarenheter från sex olika projekt samlades och analyserades.

Erfarenheterna från projekten framstår som positiva
och författarna finner det rimligt att utvecklingen av
Bokstart i Sverige sker lokalt och regionalt utifrån
de olika förutsättningar som finns i olika kommuner och regioner snarare än utifrån en centralstyrd
nationell satsning. En sådan modell för utvecklingen av Bokstart över hela landet förutsätter enligt
författarna att kunskap och erfarenheter från olika
projekt sprids över landet. 2021 följdes Bokstart i
Sverige upp av den mer övergripande kunskapsöversikten Bokstart i världen (Kulturrådet 2021). Syftet
med denna rapport var att samla internationell och
svensk kunskap om läsfrämjande satsningar som
riktar sig mot småbarnsfamiljer. I slutsatserna lyfts
samverkan med olika aktörer (bibliotek, BHV och
förskolan) fram som central. Det konstateras dock
att forskning om samverkan kring bokgåvoprogram
är begränsad och att det vore intressant att veta
mer om hur samverkan fungerar och vilka utmaningar som finns där. Utifrån sin granskning av erfarenheter av de svenska bokstartsprojekten finner dock
författarna att ”Bokstart i Sverige präglas av väl
fungerande samverkan på gräsrotsnivå där olika
professioner kan komplettera varandras kompetenser” (Kulturrådet 2021:38). Denna slutsats indikerar
i sin tur att kompetensen hos de samverkande professionerna kan gynnas av bokgåvoprogram genom
den ökade kännedom de ger om varandras olika
expertisområden.
En intressant fråga som tas upp i Bokstart i världen
handlar om vilka familjer som gynnas av bokgåvoprojekt. De flesta program som granskades arbetade med såväl generella insatser riktade till alla
barnfamiljer, som insatser riktade till familjer i
socialt utsatta områden. Men, det verkar vara så
att programmen i större utsträckning intresserade
familjer med goda socioekonomiska förutsättningar och högre utbildning. Enligt författarna behövs
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generella insatser på grund av att även familjer med
goda socioekonomiska förutsättningar kan behöva
lära sig mer om den egna rollen för barns språkutveckling. Dessutom menar de att det ”krävs troligtvis en mängd av metoder för att kunna nå ut till alla
familjer” (Kulturrådet 2021:58).
Det vi kommer fram till genom denna korta översikt
är att de flesta forskningsstudier om bokgåvoprogram, vilka Bokstart och Språkstegen är exempel
på, inriktar sig framförallt på effekterna av programmen på barns språkutveckling och på relatio-

nerna mellan de involverade institutionerna och de
deltagande familjerna. Vi vet förhållandevis lite om
strategierna som ligger bakom hur bokgåvoprogram
organiseras och genomförs och där biblioteken
fungerar som nyckelaktörer. Strategiska frågor kring
hur samverkan organiseras och utövas och hur
kompetensutveckling uttrycks och genomförs är
därför av stort intresse för föreliggande rapport.
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3. Språkstegen
det klokt, i vår mening, att se på Språkstegen som
en sammanhängande del i en större barnbibliotekskontext och som ett sätt att tydliggöra, samordna
och utveckla de insatser som biblioteken gör för
barnfamiljer i Blekinge och Kronoberg.

Vi beskrev i inledningen att Språkstegen beviljades
projektbidrag från Kulturrådet 2017. Det uttalade
syftet i beskrivningen av Språkstegen är att stärka
språkutveckling och främja läsning för barn 0–3 år
i samverkan med barnhälsovård, logopedi och förskolan. Hur det började beskrivs på Språkstegens
webbplats där man också kan ta del av konceptbeskrivningen (Bilaga 1). I inledningen utformades
en arbetsgrupp med mandat från deras respektive
organisationer att driva utvecklingsarbetet. Till
skillnad från många andra Bokstartsprojekt genomförs hembesök enbart av BHV-personal främst av
logistiska skäl då antalet barnfamiljer samt deras
geografiska utspridning i regionen omöjliggör individuella besök.

Så här gjorde vi

Runtom i Sverige utvecklas bokgåvoprojekt liknande
Språkstegen inom ramen för Kulturrådets nationella
satsning, Bokstart. Samtidigt pågår en mängd aktiviteter där barn och föräldrar bjuds in till biblioteken
för att ta del av berättelser, sång, musik, dans, rim
och ramsor och annat som kan omfattas av begreppet ’kultur’. Bokgåvoprojekt kan därmed förstås på
flera olika sätt. För det första, som ett innovativt
sätt att nå barnfamiljer med erbjudande av språkutvecklande insatser i samverkan med andra aktörer
kring barnet. För det andra, som en strategi för hur
barnfamiljer kan lockas att besöka biblioteken och
använda dess resurser. Slutligen, kan de även uppfattas som en utmaning som kräver ökad arbetsbelastning, fortbildning samt upprättande av en hållbar samverkan med andra professioner. I rapporten
är fokus huvudsakligen på Språkstegen som ett
utvecklingsarbete inriktat på att erbjuda stöd till
barnfamiljer. Men eftersom det påverkar och påverkas av övriga verksamheter på barnbiblioteket är

Följeforskningsprojektet Språkstegen inleddes i
december 2018 med möten mellan forskare från
Bibliotekshögskolan och projektledning från den
regionala biblioteksverksamheten i Blekinge och
Kronoberg. Under 2019 fram till sommaren 2020
har forskarna genomfört en rad aktiviteter för att
samla in empiri som ska belysa frågeställningarna.
För att skapa förståelse för det arbete som pågår
och för att träffa och prata med bibliotekspersonal
som arbetar med Språkstegen har deltagande i
nätverksträffar varit en viktig del. En genomfördes i
Karlskrona där följeforskningen presenterades och
erfarenhetsutbyte mellan språkstegare2 presenterades och diskuterades. Därefter deltog forskarna vid
en utvecklingsdag i Växjö för att lyssna på föreläsare om språkutveckling samt samtala med politiker
och språkstegare. Ytterligare ett besök som skapat
förståelse för Språkstegen är ”Deladagar” om Bokstart som arrangerades av Kulturrådet i Stockholm.
Deltagande på nätverksträffarna samt diskussioner
med projektledaren för Språkstegen möjliggjorde att
få svar på frågor om kompetensutveckling och samverkan. På så sätt fick vi en bild av vilka utmaningar
bibliotekens språkstegare står inför.
I mars månad 2019 genomfördes tre fokusgruppsintervjuer i tre olika kommuner. Syftet med intervjuerna var att undersöka hur Språkstegarna samtalar

² Eftersom personalen som arbetar i Språkstegen har olika bakgrund och erfarenheter använder vi begreppet ”språkstegare” vilket
i denna rapport innefattar alla de som arbetar med Språkstegen på biblioteken.
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om sin kompetens och hur de samverkar med andra
aktörer, i synnerhet med BHV-sjuksköterskorna. Fokusgrupp som metod tillåter deltagarna att resonera
och utveckla det de tänker och genomför i samband
med aktiviteter inom Språkstegen. Gruppernas storlek varierade, den minsta bestod av två deltagare
och den största hade mellan 6–8 deltagare då
några kom och gick under intervjun. Följeforskarna
deltog som samtalsledare och samtalen spelades
in. Därefter transkriberades inspelningarna. Alla
deltagare är anonyma och intervjutillfällena har
numrerats i materialet till 1, 2 och 3. Siffrorna efter
intervjutillfället refererar till den sida i transkriberingen citatet är hämtat från. Till exempel refererar
2:18 till intervjutillfälle nummer 2 och sidan 18 i
materialet. Intervjuerna tog mellan en till två timmar och genomfördes på deltagarnas arbetsplats.
Omfattningen av det transkriberade materialet är
totalt 216 sidor. Materialet analyserades genom en
tematisk innehållsanalys med fokus på organisatoriska strategier, särskilt hållbarhet, likvärdighet,
samverkan samt kompetensutveckling. I analysen
har det empiriska materialet relaterats till teoretiska
begrepp inom fältet som studerar kompetensutveckling och samverkan samt till språkutveckling.
I september 2019 presenterades en delrapport
för projektledningen vid regionbiblioteket. Denna
rapport sändes också till Språkstegens referensgrupp bibliotek. Efter att de tagit del av den och en
kortare presentation från forskarna så genomfördes
i december 2019 en fokusgruppsintervju. Vid intervjun samtalade deltagarna om det som framkom i
delrapporten och samtalet spelades in. Ytterligare
teman som kom upp vid fokusgruppsintervjun med
referensgruppen handlade om organisatoriska
problem och dilemman, om gränsdragning mellan
Språkstegens aktiviteter och andra aktiviteter som
genomförs vid biblioteken. Deltagarna i referens-

gruppen är anonyma och i rapporten anges ”referensgruppen” som källa vid citat och referat.
Under första kvartalen 2020 har tre digitala loggböcker med öppna resonerande frågeteman samlats in. De teman som behandlats är; tyst kunskap,
samverkan och delaktighet. Även de som skrivit i
loggböckerna är anonyma och i materialet refereras
istället till logg 1, logg 2 och logg 3. Mail med länk
till enkätverktyget och förfrågan om att delta har
skickats till ansvariga på biblioteken med uppmaning att sprida till alla som arbetar i Språkstegen
på biblioteken. Påminnelse att svara har skickats ut
genom e-post och genom inlägg i Facebookgruppen
Bibliotek & Språkstegen. Första loggboken renderade få svar, trots förlängd svarstid. De andra två har
fler svar, som varit mycket värdefulla. Fritextsvaren
från loggböckerna har tillsammans med intervjun
med referensgruppen inkluderats till empirin i den
tidigare omnämnda delrapporten. Dessutom har
vi kontinuerlig följt uppdateringar i Språkstegens
slutna Facebookgrupp för biblioteksmedarbetare
Bibliotek & Språkstegen och Språkstegens öppna
Facebooksida Språkstegen Blekinge Kronoberg,
samt Språkstegens webbplats som publicerar information och ger inspiration i form av litteraturtips
länkar till filmer om allt som kan vara av intresse för

Så samlades data in
Deltagit på utbildningsdagar
Fokusgruppsintervjuer
Loggböcker
Följt språkstegarnas slutna facebookgrupp
Tagit del av kommunikation och dokument
Intervjuer med projektledare
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2018
December

Möte med projektledare, uppstart

2019
Januari
Mars-Juni
September
December

Möte med Regionbibliotekarie och projektledare om följeforskningen
Datainsamling; fokusgruppintervjuer, deltagande i nätverksträff, utbildningsdag
i Växjö, Deladagar (konferens anordnad av Kulturrådet)
Delrapport
Presentation av delrapport samt referensgruppsintervju

2020
Januari-Mars
Juni

Loggböcker, samtliga språkstegare inbjöds
Intervju med projektledaren

2021
Mars

Slutrapport

Tidslinje över följeforskningen

gruppen. Vi har också tagit del av mötesanteckningar, konceptbeskrivningen samt tryckt och digitalt
material framtaget för Språkstegen. Vidare har vi
använt utbildningsmaterial framställt av Kulturrådet
för Bokstart för att kunna identifiera de teoretiska
utgångspunkterna som Språkstegen bygger på.
Slutligen, i syfte att få en nulägesbeskrivning av
Språkstegen som utvecklingsarbete och om de

förhoppningar som utgör dess drivkraft har vi intervjuat Sara Wijk som är projektledare. Vi refererar
till henne i rapporten som projektledaren. I tabellen
ovan sammanfattas när datainsamlingen har genomförts. På grund av Covid fick planerade besök
ställas in och ersattes av andra sätt att samla in
empiri. Dessutom fördröjdes analysarbetet på grund
av omständigheterna.
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”Bibliotekspersonal som utvecklar och befäster
specialiserade, professionella kunskaper som är
till gagn för små barns språk- och kommunikationsutveckling i samverkan med andra professioner.”

Analys av det empiriska materialet
Analysen av det empiriska materialet är i denna rapport sammanvävd för att kunna ge en så perspektivrik bild som möjligt av de tre överlappande huvudteman som framträder; organisation, samverkan och
kompetensutveckling. I genomgången av materialet
från de tre första fokusgruppsintervjuerna har vi
framför allt förhållit oss till följeforskningsprojektets
övergripande syfte, att undersöka vad som sker
lokalt i utvecklingsarbetet med Språkstegen och
vilken roll och kompetens personalen har, tar och
utvecklar. Målet för forskningsprojektet är att undersöka hur, med vilken förförståelse och med vilka
förutsättningar deltagarna gör sig till språkstegare.
Med språkstegare syftar vi på bibliotekspersonal
som utvecklar och befäster specialiserade, professionella kunskaper som är till gagn för små barns
språk- och kommunikationsutveckling i samverkan
med andra professioner.

För att ordna upp, belysa och förstå detta ganska
omfattande empiriska material använder vi ett antal
besläktade teoretiska begrepp som hjälper oss att
synliggöra hur kompetensutveckling (eller lärande)
och samverkan i samband med Språkstegen uttrycks och går till, samt att identifiera de organisatoriska förutsättningar och strategier som krävs för
att driva och genomföra det utvecklingsarbete som
Språkstegen innebär. Analysen presenteras i tre
delar: organisation där hållbarhet och likvärdighet
också ingår, samverkan och kompetensutveckling.
I varje del tar vi upp de teoretiska begreppen vi
använder för att belysa materialet.
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4. Tema Organisation och hållbar utveckling
Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande
generationers möjligheter att tillfredsställa sina
behov. (Gro Harlem Brundtland, FN:s världskommission för miljö och utveckling 1987)

hov av förändring och utvecklade därmed inte heller
någon modell för att hålla frågan om kompetensutveckling levande (Gärdén & Nowé Hedvall 2014).

I följeforskningen av Språkstegen har begrepp som
hållbarhet och likvärdighet intresserat oss och projektledningen. Begreppen har framför allt kopplats
till de organisatoriska utmaningar som bibliotekspersonalen möter i Språkstegens genomförande.

För att kompetensutveckling och projekt ska bli hållbara har Svensson och Brulin presenterat en modell
för hur ett hållbart utvecklingsarbete kan bedrivas
och som ska leda till långsiktiga effekter (2014).
De beskriver att:

Hållbar utveckling innefattar tre dimensioner där,
1) social hållbarhet handlar om att sträva mot ett
samhälle där mänskliga rättigheter uppfylls, 2) ekologisk hållbarhet handlar om att hushålla med
naturens resurser och värna om ekosystem samt,
3) ekonomisk hållbarhet som handlar om att alla
ska ha råd att tillgodose de grundläggande behoven (Agenda 2030, SOU 2019:13). Överförs dessa
dimensioner till organisationer och i vårt fall biblioteksverksamhet kan hållbarhet innebära att skapa
en arbetsmiljö där människor trivs och utvecklas,
där hänsyn tas till de gemensamma resurserna för
att värna om vår miljö och där beslut och aktiviteter
utförs på ett sätt som hushållar med tillgängliga
medel. Lärande biblioteksorganisationer har tidigare
studerats bl.a. i KUB-projektet som var ett kompetensutvecklingsprojekt för biblioteken i Dalarna,
Gävleborg, Uppsala och Värmland. I det projektet
fokuserade forskarna på vad som kännetecknar en
lärande organisation, där en del var en systematisk
satsning på kompetensutveckling. I KUB-projektet
ville biblioteksorganisationerna uppnå effekt genom
strategier för kompetensutveckling som samspelade med arbetsplatsens lärmiljö. Deltagande bibliotek skapade egna modeller för lärande, något som
utvärderingen visade att de blev bra på. Däremot
upplevde inte alla deltagande bibliotek samma be-

…en öppen och lärande ansats är nödvändig för att
kunna hantera olika dilemman och problem utifrån
en lokal kontext. I en specifik situation handlar ett
dilemma om att kunna balansera mellan olika intressen, att väga för- och nackdelar med olika metoder
mot varandra och att se hur individuella, organisatoriska förändringar kan motverka eller förstärka varandra samt att kombinera fokus på kortsiktiga resultat
med en strävan efter långsiktiga effekter. (Svensson
& Brulin 2014, s. 281)

Modell för hållbart utvecklingsarbete

Tre mekanismer lyfts för att förklara hur
ett hållbart utvecklingsarbete bedrivs:
aktivt ägarskap
samverkan
utvecklingsinriktat lärande
Den första innebär att ledning och ansvariga skapar
förutsättningar i form av resurser och styrning. Saknas detta uteblir ofta långsiktiga effekter. Den andra
mekanismen, samverkan, handlar om att komplexa
problem förutsätter att olika aktörer och organisationer samverkar strategiskt. Formerna för detta
kan variera genom alltifrån små informella nätverk
till formaliserade samarbeten. Den tredje, utveck-

[ 24 ]

TEMA ORGANISATION OCH HÅLLBAR UTVECKLING

”Att kunna balansera mellan olika intressen, att väga för- och
nackdelar med olika metoder mot varandra och att se hur individuella, organisatoriska förändringar kan motverka eller
förstärka varandra samt att kombinera fokus på kortsiktiga
resultat med en strävan efter långsiktiga effekter.”
lingsinriktat lärande, som fokuserar på utveckling
och förändring anpassas efter erfarenheter och
omgivning. Det kollektiva lärandet är nödvändigt för
att utvecklingen inte ska vara förutsägbar och är en
förutsättning för professionell styrning och aktivt
ledarskap. Hållbarheten i ett utvecklingsarbete kan
studeras som ett samspel mellan dessa tre mekanismer enligt Svensson och Brulin. Författarna menar att ”en projektorganisation som rätt balanserar de
olika funktionerna – ägarskap, styrning, ledning och
delaktighet – leder till ett mer hållbart utvecklingsarbete” (2014, s. 281–284).

Hållbart utvecklingsarbete i Språkstegen
I Språkstegen har stor vikt lagts vid den första
mekanismen om hur ett hållbart utvecklingsarbete
ska fungera, dvs. att få ett fungerande och aktivt
ägarskap i form av projektledare (en anställd vid
regionbiblioteket), dennes chef, regionbibliotekarien
och verksamhetsutvecklaren för barn- och unga vid
regionbiblioteket, arbetsgrupp (projektledare samt
representanter för bibliotek, barnhälsovård och
logopedi), Språkstegens styrgrupp (regionbibliotekarie och chefer från folkbibliotek, barnhälsovård,
logopedi och förskola), Folkbiblioteksdelens egen
styrgrupp (regionbibliotekarie och tre folkbibliotekschefer) samt referensgrupp bibliotek (bibliotekspersonal).
Vid tiden för de första fokusgruppintervjuerna
(våren 2019) var den organisatoriska strukturen för
Språkstegen ganska oklar för informanterna och var
gränserna gick mellan Språkstegen och de många
olika satsningar bibliotek gör för barn i olika åldrar
eller om det fanns några gränser överhuvudtaget.
Eftersom kommunerna har skiftande resurser hade
de kommit olika långt i etableringen av Språkstegen
och då kunde en viss konkurrens uppstå i hur långt

var och en hade kommit i planering och implementering, vilket gav upphov till en del stress. I en grupp
upplevde de inte heller att Språkstegen var ett utvecklingsarbete som kom ”uppifrån” utan att de alltid har jobbat med barn och unga, dvs. Språkstegen
uppfattades inte som något nytt. De beskrev listor
på aktiviteter som skulle genomföras, exempelvis
upprätta strukturer för kontakt med BHV, men upplevde att det de redan gjorde föll utanför ramarna
för Språkstegen. De hade inte heller fått öronmärkt
arbetstid för etableringen av Språkstegen utan ”kör
på som vanligt, så gott vi kan” och försökte bygga
broar och foga ihop det:
Man har fått en så lång lista över saker man ska göra
och så känns det som att allt det här skulle hända
på så kort tid och man får inte... när vi var på något
möte, de har kommit igång med något jättestort
samarbete med BHV-sköterskorna och träffat dem
dagligen och de har gjort det här och det här... men
vi har inte gjort allt det, men vi har gjort det här. Räknas inte det lika mycket? Det är nästan så man får
prestationsångest många gånger för att plötsligt ska
man göra alla de här sakerna, men man har inte fått
utrymmet att planera för det. (3:23)
En arbetsstrategi var att satsa på att utveckla redan
existerande aktiviteter hellre än att skapa nya från
grunden eftersom det tar längre tid och den tiden
finns inte. Ändå uttrycktes en oro eller osäkerhet
kring att det fanns en förväntan att de ska utveckla
något nytt direkt och då blir det pressat. I fokusgrupp 3 kom de fram till att de kanske inte behövde
göra nytt utan kunde införliva det som redan gjordes
inom Språkstegens ramar: ”Vi kan fördjupa det vi
gör och jobba mer strukturerat” (3:23), vilket som vi
tolkar det, är ett av huvudsyftena med Språkstegen,
att ta vara på det man gör och arbeta mer strukturerat i samverkan med andra.
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Projektledaren var medveten om den stress och
oklarhet som uppstod kring Språkstegenkonceptet
och beskrev detta i intervjun i juni 2020. Hon berättar att hon hade arbetat för att vara en slags ”nod”
för kommunikation genom att ägna mycket tid på
möten med olika grupper, ofta och på varierade sätt
informera för att få med sig personal och chefer i
utvecklingsarbetet.
Det räcker inte med att informera, du måste ha dialog. Det är så väldigt många intressenter. Ok, man
tänker det är bara logopedi, barnhälsovård, bibliotek
och nu förskola och lite familjecentraler. Men i varje
sådan organisation finns det ju chefer, de som jobbar
operativt mycket eller lite, kollegor, en organisationskultur och styrdokument. Det är väldigt komplext. Att
ha dialog med alla inblandade, alla på olika nivåer,
med varje individs nyckelfunktions mandat och vad
de kan göra eller inte vill göra. Det har blivit väldigt
viktigt. Vi har många olika forum, det kan man tycka
att det är jobbigt att kommunicera i många forum
men jag tror att det har varit ganska avgörande för
liksom etableringen och långsiktigheten. Att det
har varit så mycket dialog och förankring under
processens gång istället för att vi bestämmer och
lanserar. Det har varit väldigt dynamiskt. Att vi har
fått så mycket projektmedel så att min tjänst varit
på heltid har varit ganska avgörande. […] Man blir
en nod varigenom mycket information strömmar.
Roligt men i början var det så mycket, det tog några
år innan människor fattade hur de tänkt och var
med på banan. Tar mycket tid innan saker sätter sig,
innan arbetssätt och kultur är inarbetade och alla har
gemensamma glasögon. (projektledaren)
På grund av det kommunala självstyret krävs alltså
inte bara dialog mellan intressenterna i de olika
sektorerna utan regionbiblioteket behöver kontinuerligt även söka verksamhetschefernas mandat och

de operativt ansvariga på bibliotekens input inför för
varje nytt större steg i utvecklingsarbetet. Tack vare
att projektledaren hade en heltidstjänst för att driva
Språkstegen de första åren har ”det borgat för långsiktigheten och engagemanget” (projektledaren).
Enligt projektledaren hade det varit ett givande men
utmanande arbete i början innan involverade förstod
hur utvecklingsarbetet och Språkstegen var tänkt
att fungera, ”innan arbetssätt och kultur är inarbetade och alla har gemensamma glasögon”. Vi kan
konstatera att utvecklingsarbetet och alla processer
inom det kräver långsiktighet, engagemang och tid.
En stor utmaning organisatoriskt för Språkstegen
har varit chefsbyten på biblioteken, vilket gjort att
vissa fått starta om och förankra på nytt. Även i
intervjun med referensgruppen lyfts chefen och
byten av dessa som ett problem. Det uppstår då en
kunskapslucka och behov av att medvetandegöra
nytillträdande chefer. Chefen är viktig för att t.ex. få
till kompetensutveckling, det är först när chefen säger att ”alla ska titta på filmen på Bokstart för vi ska
diskutera det på nästa arbetsplatsträff (APT) som
det blir gjort och därmed räknas kompetensutveck-
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lingen in i arbetstiden” (Ref 1). I efterhand reflekterar
projektledaren över denna utmaning ”utmaningen
har varit när de bytt chefer och får börja om från
början men nu har Språkstegen blivit så etablerad”.
Det tog två år enligt projektledaren att genom kontinuerlig medverkan på arbetsplatsträffar etablera
Språkstegen i hela biblioteksorganisationen:

tepersoner och politiker i kommunen känner till
Språkstegen. Stödet från projektledaren har fasats
ut efterhand vilket följande citat får illustrera:

…så nu skulle jag ändå säga att i de flesta kommuner
har arbetet blivit så etablerat så att när det kommer
en ny chef så är vi inte lika viktiga på regionen för att
sopa banan utan…” (projektledaren).

Detta, att likvärdigheten inte kommer att vara lika
stor i alla kommuner, är både på gott och ont, men
fördelen är att det utvecklas lokala variationer
kring hur man jobbar med Språkstegen. Det som är
likvärdigt är själva grunden i Språkstegen, utdelningen av 8-månadersboken och 18-månadersboken,
dialogläsning, inbjudan till och genomförande av
egna aktiviteter och inköpta språkutvecklande
kulturprogram3 samt samverkan med barnhälsovård
(och familjecentraler där det förekommer) i föräldragrupper.

Citatet visar att nya chefer inte behöver lika mycket
stöd från regionen längre eftersom hela personalen,
inte endast de som arbetar med Språkstegen, är
insatta i Språkstegens arbete.
På det lokala planet i kommunerna utvecklades
Språkstegen olika mycket och på olika sätt, vilket
enligt Svensson och Brulin är en förutsättning för
hållbart utvecklingsarbete, dvs. att kommunerna
kan arbeta utifrån de egna förutsättningarna. Projektledaren erbjöd handledning för chef och minst
en medarbetare kring aktuella utvecklingsfrågor och
i hur biblioteken kan leda lokala processer. De fick
då ”bolla idéer om de till exempel kört fast eller är
lite deppiga över någonting” (projektledaren). Ett
dilemma i Språkstegen som relaterar till att utvecklas utifrån kommunen och bibliotekets lokala förutsättningar är strävan att alla barn och familjer ska
få likvärdigt stöd och likvärdiga aktiviteter för
språkutveckling i alla kommuner. Vissa har kommit
långt och har upprättat lokala nätverk med återkommande träffar. Chefer har fått in Språkstegen
i den lokala läsfrämjandeplanen och högre tjäns-

Vissa kommuner har kommit väldigt långt och är
som tonåringar som flyttat hemifrån och inte behöver
sin mamma och pappa alls i princip. (projektledaren)

Den andra mekanismen, samverkan, har också
stort utrymme i Språkstegen och beskrivs mer
ingående i senare kapitel i denna rapport. Men som
vi redan har konstaterat finns det många intressenter involverade i samverkan så som logopedi,
barnhälsovård, bibliotek och förskola där varje
organisation har chefer som i skiftande omfattning
arbetar med Språkstegen. Denna mängd personer
kombinerat med intressenternas varierande organisationskulturer samt olika styrdokument och mål
gör utvecklingsarbetet väldigt komplext. Projektledaren arbetar mycket tillsammans med kollegor
på regionbiblioteket och Språkstegens arbetsgrupp
med information, inspiration och att skapa forum
för dialog. Hon menar att det gör utvecklingsarbetet
dynamiskt med diskussioner.

3
Folkbiblioteken har under projekttiden genom de statliga projektmedlena i Bokstart fått 15 000 kr per år och kommun för att komplettera egen programverksamhet för de yngre barnen med inköpta språkutvecklande föreställningar med professionella kulturutövare.
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Vi har många olika forum, det kan man tycka att det
är jobbigt att kommunicera i många forum men jag
tror att det har varit ganska avgörande för liksom
etableringen och långsiktigheten. Att det har varit så
mycket dialog och förankring under processens gång
istället för att vi bestämmer och lanserar. (projektledare)
Det framkommer i empirin att samverkan är svårt
men också berikande och lärorikt. I arbetsgruppen
för Språkstegen är de förvånade över hur positiva
de olika professionerna är när de arbetat tillsammans i några år och de som varit kritiska har genom
kollegor sett goda exempel som gör skillnad för
mötet med den enskilda familjen. Även sjuksköterskorna har uttryckt att samverkan i Språkstegen ger
ett mervärde, något projektledaren beskriver så här:
Att man kan vara med och göra skillnad fastän det
inte var det man tänkte att man skulle göra. Sjuksköterskorna har också sett att det ger ett mervärde
för hela besöket. Att man läser med barnet och att
barnet får en gåva. De har fått mer dialog med barnet
som spillt över på andra områden. Så har det varit för
biblioteken också, att det spillt över på andra områden som inte har med detta att göra. (projektledaren)
Den tredje mekanismen i modellen för hållbart
utvecklingsarbete, utvecklingsinriktat lärande, är
central i Språkstegen. Språkstegarnas kompetens
och vilken kunskap de efterfrågar skriver vi mer om
i kapitlet om kompetensutveckling. På en strategisk
nivå har det arrangerats utvecklingsdagar i syfte att
engagera men också utbilda. Föreläsare och forskare från olika discipliner har medverkat och material
för möten med föräldrar har presenterats. Men även
det kollektiva lärandet, som är en förutsättning för
att utvecklingen inte ska vara förutsägbar enligt
Svensson och Brulin (2014), har stort utrymme

i Språkstegen. Olika nätverksträffar, gruppen på
Facebook, deltagande i Deladagar, deltagande i
forskningscirkel möjliggör att språkstegare kan dela
med sig av arbetssätt, metoder samt litteratur och
ny forskning. Att dela lästips som fördjupar och problematiserar invanda mönster och förgivettagande
efterfrågades av språkstegarna vid intervjuerna
vi genomförde och de olika kanalerna möjliggör
sådant utbyte.
Samtliga tre mekanismer som Svensson och Brulin
lyfter i ett hållbart utvecklingsarbete finns på ett tydligt sätt representerade i Språkstegen. Men vi kan
också konstatera att de olika delarna är komplexa
och att det finns variationer i hur väl det fungerar i
olika kommuner och på olika bibliotek, något som
gör hela utvecklingsarbetet omfattande och svårt
att omfamna. Nya medarbetare tillkommer efter
hand, andra försvinner, nya arbetssätt utvecklas
och andra förkastas. Trots att Språkstegen är ett
stort utvecklingsarbete med många involverade
aktörer visar våra resultat att Språkstegen inneburit
nyvunna samarbeten, reflektion över profession och
professionsgränser, tydliggöranden av kompetensområden samt tydligare efterfrågan av kompetensutveckling. I kommande kapitel presenterar vi mer
ingående och fördjupar hur samverkan och kompetensutveckling genomförts och utvecklats inom
Språkstegen.
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5. Tema Samverkan
Barn är en prioriterad grupp i samhället vilket tydligt
visas i och med att FN:s barnkonvention nu är införlivad i svensk lag. Biblioteken har ägnat särskild
uppmärksamhet åt barn sedan länge enligt skrivningar i bibliotekslagen (Bibliotekslag 2013:801).
Lagskrivningarna ger barn utrymme och prioritet
på biblioteken. Även i Demokratins skattkammare:
förslag till en nationell biblioteksstrategi lyfts barn
som användargrupp (Fichtelius m.fl. 2019) och i
texten påtalas vikten av samverkan med det omgivande samhället där barnhälsovård och utbildningsväsendet är två aktörer som har barn som
målgrupp. I en sådan samverkan är det viktigt att
barnbibliotekariens kompetens beaktas kring de
riktigt små barnens språkutveckling och i förslaget
till den nationella biblioteksstrategin står det att det
kan ske i ett familjecentrerat perspektiv, till exempel tillsammans med barnhälsovård och förskola. I
många regioner, inklusive Blekinge och Kronoberg,
finns regionala mottagningslogopeder kopplade
till BHV med vilka biblioteken samverkar kring små
barns språkutveckling.

riktlinjer. Nedan följer en kort sammanfattning av
BHV och logopedins styrdokument.
Barnhälsovårdens övergripande mål är att främja
barnens hälsa, trygghet och utveckling vilket framgår av Barnhälsovårdens nationella program (2014).
Programmet tar sin utgångspunkt i barnets rättigheter (Barnkonventionen). Detta uppnås genom:

Hälsoövervakning – att följa barns hälsa,
utveckling och livsvillkor, där språk och
kommunikation är en del
Hälsofrämjande arbete (levnadsvanor
och miljö), som bland annat innefattar
barns rätt till lek och kultur
Hälsofrämjande arbete (samspel och
relationer) vilket innefattar att främja
barnens utveckling genom kompetens
och delaktighet
Stöd i föräldraskapet (individuellt/grupp)
Information och förmedlad kunskap om
lokala barn- och föräldraverksamheter
där biblioteken är en verksamhet som
ska lyftas fram

Samverkansaktörernas mål och riktlinjer
För att förstå bibliotekens roll i samverkan behöver
vi sätta oss in i de samverkande aktörernas mål och
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Svenska logopedföreningen (Slof 2017) har sedan
2017 kliniska riktlinjer för sin verksamhet som är
ganska omfattande. Region Stockholm har dock
sammanfattat riktlinjerna och vi utgår från deras
sammanfattning.
Logopeder har som övergripande mål att
utreda och behandla bland annat:
Barn med tal- och språksvårigheter
Läs- och skrivsvårigheter – dyslexi
Stamning hos barn och vuxna.
(Logopedverksamheten 2019)
Det finns gemensamma beröringspunkter i mål och
riktlinjer för bibliotek, BHV och logopedi vilket är att
främja barns utveckling och delaktighet utifrån barnkonventionen. Betoningen i BHVs styrdokument ligger på hälsa och skydd medan logopedin har fokus
på språkstörningar. Bibliotekens verksamhet tar
sin utgångspunkt i barns rätt till kultur. När vi tagit
del av de andra verksamheternas mål och riktlinjer
kan vi konstatera att biblioteken är en viktig resurs
och har en nyckelroll när det gäller att tillhandahålla
verktyg för att arbeta läsfrämjande och språkutvecklande, något som kompletterar och berikar den
kliniska nivån. Intressant för Språkstegens del är
att BHV har hembesök inskrivet i sina riktlinjer och
att de förväntas informera om bibliotekets verksamheter, vilket utgör en naturlig utgångspunkt för
samverkan.
I jämförelse med biblioteket har både BHV och
logopedi viktiga och väl avgränsade expertområden
i relation till Språkstegen som utvecklingsprojekt.

Tillsammans är det tydligt att samverkan mellan
professionerna kan gynna barn där BHV och logopedi bidrar med kunskaper om hälsa, skydd och
tal- och språksvårigheter medan biblioteken bidrar
med kulturverksamhet där syftet är att främja
språkutveckling, läsfrämjande, demokrati och fri
åsiktsbildning (Bibliotekslagen 2013:801). Genom
biblioteksverksamheter kan många av BHV och
logopedins mål uppnås, där finns den praktiska
verksamheten och miljön som möjliggör ett språkutvecklande arbete som gagnar alla barn. Samverkan
har beforskats inom andra områden men också
inom barnbiblioteksområdet. Ett exempel utgörs
av rapporten Dags att höja ribban som utvärderade
projekt och samverkan mellan barnhälsovård och
bibliotek för att stimulera små barns språk och litteracitetsutveckling (Rydsjö 2012).
I beskrivningen av Språkstegen framkommer att det
är barnhälsovården, logopeder och folkbiblioteken
som samverkar (Språkstegens webbplats, Vår idé4.
I nästa kapitel uppmärksammar vi samverkan i
Språkstegen; Hur samverkan ser ut, vilka problem
som framkommit, hur olika utmaningar hanteras
och vilka aktiviteter som genomförs i samverkan.

Strukturer för samverkan
Det geografiska område i Blekinge och Kronoberg
som Språkstegen omfattar är stort och med tretton
kommuner som har olika förutsättningar för hur
samverkan kan se ut och gå till. Vid gruppintervjuer
(mars 2019) framkom att bibliotekspersonal sedan
länge samverkat med olika aktörer när det gäller
språkutveckling:

Lokalt samverkar även nämnda sektorer med förskolan och i de kommuner där det finns även familjecentraler med t.ex. öppen
förskola. Varken förskolan eller familjecentralerna har någon regional stödfunktion.

4

[ 30 ]

TEMA SAMVERKAN

Jag skulle vilja säga så här, vi hade kommit långt
redan innan projektet startade för redan…BVCgrupper på biblioteket hade vi hållit på med länge […]
Det här med…vad heter det, sagostunder och pytteramsor hade du börjat med redan innan och i min
tankeverksamhet hade det också funnits […] så vi låg
i framkant där (2:5).
I de kommunerna som besöktes vid gruppintervjuerna fanns det alltså redan sedan länge etablerade
kontakter med BHV och logopeder där samverkan
har förekommit, till exempel gruppverksamheter
på biblioteket dit BHV kom med föräldragrupper. I
Blekinge skriver logopeder ”bokrecept”5 till familjer
som därefter besöker biblioteken och får låna lämpliga böcker och annat läsmaterial som är utformat
för att hjälpa barn som har språkliga svårigheter, till
exempel med uttal. På en del platser har ett sådant
samarbete varit strukturerat och definierat i planer,
på andra bygger det på eldsjälar och personliga
kontakter. Att eldsjälar har haft en sådan funktion
vittnar en av gruppintervjuerna om där det framkom att föräldragrupper som besöker biblioteket
och samverkan med BHV fungerade bra ända tills
eldsjälen på biblioteket blev föräldraledig. Detta är
inte ett för oss okänt problem. Redan i rapporten
och kartläggningen Samarbete mellan folkbibliotek och barnhälsovård i Sverige (Lundh & Michnik
2014) lyfts att projekt som inte samplaneras, följs
upp och dokumenteras riskerar att falla i glömska
om en central person som arbetat i projektet slutar
vid arbetsplatsen. Författarna trycker på vikten av
att skapa hållbara strukturer som skapas på lokal
nivå men med stöd av regional och nationell nivå.

Dessutom lyfts gemensam fortbildning för inblandade professioner som en viktig del för att utveckla samverkan. Vid fokusgruppsintervjuerna med
språkstegare fanns exempel på betydelsen av att ha
ett gemensamt professionellt objekt, det vill säga
barns språkutveckling som utgångspunkt och de
berättade hur BHV-sjuksköterskorna inte från början
lyfte in besök på biblioteket som en del i de föräldraträffar BHV arrangerade. Men efter att de deltagit
i utbildning om läsfrämjande och bibliotek genom
Språkstegen var det lättare att få dem att komma
till biblioteket med sina grupper.
Då hade de (BHV-sjuksköterskorna, vår kommentar)
en struktur på vad varje träff skulle gå ut på och
det var ingenting med bibliotek överhuvudtaget där.
Nu har de säkert fått upp ögonen för det här med
läsning och bibliotek eftersom BVC-sjuksköterskorna
har varit på utbildning, nu är det betydligt lättare att
få dem att komma hit (2:7).
Det som förenar bibliotek och barnhälsovård, trots
olika organisatoriska tillhörigheter, är uppdraget att
stimulera och främja barns språkutveckling (Rydsjö
2012). Det är samarbetets ”gemensamma professionella objekt”. Samverkan mellan professioner
bygger på kunskap om vad som är yrkets kärna,
kunskapsbas, och hur dessa kan mötas på ett fruktbart sätt. Därför behöver professionerna mötas,
diskutera och om möjligt ha utbildning/kompetensutveckling tillsammans i frågor som de har gemensamt, något som Språkstegens projektledning
har som medveten strategi. Ett sådant möte kan
ske kring ett boundary object, (gränsöverskridande

Bokrecept avser böcker som rekommenderas för barn som behöver extra språkstimulans. Exempelvis böcker som tränar barnets
språk, t.ex. meningsbyggnad, ordförråd, begrepp, uttal och kommunikation. Genom bokrecept får föräldrar genom biblioteket ett verktyg
för att arbeta med språkstimulans i hemmet. Från 2021 erbjuds även barn och familjer i Kronoberg detta och stödmaterial så som boklista, lästips och marknadsföringsmaterial har tagits fram i samarbete mellan bibliotek och logopedi för båda länen. Samtidigt utvidgas
också erbjudandet så att även föräldrar och förskola utan recept får tillgång till samma böcker, bibliotekens expertis och stödmaterialet.

5

[ 31 ]

TEMA SAMVERKAN

”Boundary objects öppnar upp för gemensamma
insatser mellan olika professioner och håller på så
sätt ihop olika sociala världar och ger struktur.”
objekt, vår översättning) vilket introduceras och
beskrivs av forskarna Star och Griesemer (1989).
Ett boundary object kan vara konkret eller abstrakt,
men också tillräckligt ”plastiskt och formbart” för
att kunna förena och möjliggöra samarbete mellan
professioner från olika verksamheter. I Språkstegen
framträder små barns språkutveckling, vilket beskrivs i kapitlet om kompetensutveckling som ett
boundary object. Boundary objects öppnar upp för
gemensamma insatser mellan olika professioner
och håller på så sätt ihop olika sociala världar och
ger struktur. Andra boundary objects framträder i
materialet så som den gemensamma pärmen6 med
instruktioner för hur ett samtal om språkutveckling
kan genomföras i föräldragrupper och som skapades av logopeder i dialog med bibliotekarier. Forskarna betonar att det inte nödvändigtvis behöver
råda total konsensus utan aktörer kan arbeta med
olika metoder utifrån olika syften och mål. Skillnaden mellan det gemensamma professionella objektet och boundary objects är att det sistnämnda
möjliggör att olika intressen och kompetenser kan
balanseras. På så sätt kan språkutveckling diskuteras utifrån flera perspektiv och med olika mål. Vid
intervju med projektledaren stärks resonemanget
om det gemensamma professionella objektet när
de i arbetsgruppen granskar hur uppdraget beskrivs
i Bibliotekslagen. En regional BHV-kollega utbrast

Vilka gemensamma professionella
objekt och ”boundary objects” finns
där du arbetar?

då ”men vi har ju precis samma uppdrag!”. Det som
skiljer är ”huret” som har organisatoriska, kulturella och akademiska olikheter, något som kan vara
jobbigt vid samverkan men också en styrka i att de
kompletterar varandra (projektledare). Aktörerna i
Språkstegen har olika sätt att genomföra sina uppdrag, där biblioteket har sin styrka i att tillhandahålla
litteratur och kultur men också sin kompetens och
metoder kring desamma.

Erfarenheter från samverkan
Vad säger Språkstegarna om samverkan mellan de
olika professionerna? Vi har redan konstaterat att
kommunerna hade kommit olika långt i utvecklingsarbetet och i fokusgruppsintervjuerna berättade de
som arbetade i Språkstegen att det inte alltid fanns
insikt om vad ”den andre gör” och att de hade olika
perspektiv, vilket vi utvecklar nedan.
I utvecklingsarbetet ingår att ha lokala professionsöverskridande nätverksträffar i så kallade språkstegennätverk. I en kommun hade de lokala träffarna
med olika professioner pågått i ett och ett halvt år
och de har haft tre träffar (2:13). Vid dessa träffar
ska de olika professionerna som arbetar i Språkstegen ha ett ömsesidigt ansvar men språkstegarna
fann att det tog tid innan de fick någon respons från
BHV-sjuksköterskorna. På biblioteket uppfattar de
dock att träffarna har fungerat väl och är givande.
... men de här träffarna har funkat jättebra. Alla har
varit engagerade på det, det är ingen som har känt...
jag har inte upplevt att någon som varit där har känt,
måste jag göra detta? Det ser man bara på träffen

6
Språkstegen har tagit fram ett föräldragruppsmaterial i form av en A3-pärm med bildstöd, samtalsfrågor och talarstöd för BHV och
biblioteks-personal eller personal vid familjecentraler. Alla BVC och folkbibliotek på en ort med minst ett BVC har fått ett eget exemplar
av pärmen. Till pärmen hör en handledning och en powerpointpresentation med pratmanus.
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som ska vara här i Växjö, det är jättemånga BVCsköterskor som anmält sig. (2: 14–15)
Till den regionala kunskapsdagen i Växjö i april 2019
som erbjöds alla involverade i Språkstegen anmälde
sig så många att platserna inte räckte till. I en annan
kommun har träffarna i språkstegennätverket inte
kommit igång vid gruppintervjun och en deltagare
säger att ”det är synd att man inte träffas och får ansikten, för det är mycket, man kan motverka gnissel
på det sättet” (3:21). Det framkommer också att de
tycker att det är viktigt att mötas för att få samma
plattform, för att förstå att det finns olika perspektiv:
De är så många fler [BHV-sjuksköterskorna] men
det är väldigt bra att vi möts och att vi förstår att vi
jobbar med samma barn fast vi har så himla olika
perspektiv. De är så…de har sitt sjukvårdsperspektiv hela tiden och vi jobbar med lustläsning och

inspiration. Det är klart att det krockar, de kan haka
upp sig på att det var ingen säkerhetsanordning på
skötbordet på den bilden i den boken och sånt. Vad
spelar det för roll, det är en bok. Vi är väldigt olika, så
är det, tycker jag (3:22).
Citatet är ett exempel på hur arbetet med barn och
språkutveckling är ett boundary object, där olika professioner har olika ingång till en gemensam och viktig angelägenhet. Ytterligare olikheter beskrevs av
en språkstegare om hur en föräldraträff som skedde
tillsammans med BHV-sjuksköterskan gick till.
Jag har bara haft en träff, nu var det ganska länge
sedan, men då hade jag med mig ett urval av böcker
som jag bara visade, skickade runt, barnen fick titta...
jag försökte interagera med barnen och fånga deras
intresse och sen prata till föräldrarna. Det var lite
spontant efter den gruppen. Jag tänker att jag nästa
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gång ska ha ett annat upplägg efter det här som vi
kanske får den 10 april. Det blir kanske ett bättre
samarbete mellan mig och sköterskan också. Nu
testade vi oss fram lite. Men det väcktes intresse hos
föräldrarna och då tänkte jag, det genererade något
och vi fick nya låntagare... det hämtades ut bokpåsar
(1: 12–13).
Efteråt reflekterade språkstegaren över hur upplägget på träffen kunde utvecklas och samarbetet
fördjupas. Gruppen som intervjuas fortsätter att
resonera och säger att Språkstegen är ett ömsesidigt projekt och BHV och bibliotek har ansvar
tillsammans att skapa ”ett läsfrämjande väntrum”
på BVC. ”Hur blir det ett läsfrämjande väntrum på
barnavårdscentralen? Är det upp till oss att bara
leverera?” (1:33). De berättar att det inte är definierat hur det ska gå till. Här efterlystes tydligare
ansvarsområden och struktur om hur idéer ska
implementeras.
Den gemensamma pärmen som nämndes ovan och
används vid föräldragruppsträffar är framtagen av
de professioner som är involverade för att ge ett bra
stöd, struktur och innehåll för arbetet med föräldragrupper. Tanken med den är att språkstegare inom
bibliotek och BHV ska kunna samarbeta bättre, att
det rent fysiskt finns ett gemensamt underlag som
kan användas i kommunikationen om språkutveckling med föräldrar.
Det är ett material, pärmen togs fram för att det skulle bli mer likvärdiga träffar, så det finns material och
den går igenom vikten av att prata […] babyanpassat
tal […] tanken är att vi ska samarbeta lite bättre, att
de [BHV-sjuksköterskan] tar fram det rent fysiskt vad
som sker och vi [bibliotekspersonalen] kanske mer
lustläsningen och varför man ska sitta och mysa och
vad som sker tillsammans i mötet. (1:36-37)

Ja, man får stöd till…först pratar BVC-sjuksköterskan
lite grann, sen är det bibliotekarien som har lite…så
får man lite stöd och föräldrarna får lite fina bilder på
ena sidan och så får vi lite mer faktamässigt när man
pratar och det funkar bra. (2:16)
En fysisk artefakt som den gemensamma pärmen
kan ses som ett boundary object som förenar professionerna. Den gör också Språkstegenarbetet mer
hållbart och mindre känsligt för om någon slutar
eller byter arbetsuppgifter.
Loggboken om samverkan som samlades in på
våren 2020 vittnar om att framsteg hade gjorts
och samverkan var på god väg att etableras i vissa
kommuner:
Jag arbetar i en stor kommun med många förskolor
och ännu fler avdelningar. Det är svårt att få till ett
arbetssätt så att man når alla och det blir likvärdigt
stad/landsbygd. Men nu är vi på gång med ”En
eftermiddag om Språkstegen – med fokus på det
lilla barnet, böcker och läsning”. Vi har bjudit in alla
förskolor och hoppas kunna möta någon från varje
förskola. Vi hoppas också att förutom information
om själva språkstegen, inspiration om böcker och
läspeppskassar (ett material vi arbetet fram som
pedagoger kan låna och använda för att läspeppa
för föräldrar) också kan bli ett samtal mellan oss på
biblioteket och pedagogerna på förskolan. Vi hoppas
kunna hitta nya arbetsmetoder att använda om hur
vi tillsammans kan främja högläsningen i familjerna
tillsammans. Vad som hänt i detta samarbete är att
jag haft kontakt med alla rektorer och de är mycket
intresserade och anmäler sina pedagoger till vår
eftermiddag. (Logg 2)
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”För att kunna skapa långsiktiga och hållbara strukturer
för samarbetet mellan bibliotek och BVC krävs stöd
från kommunala bibliotekschefer, samt förankring hos
kommunala och landstingskommunala politiker”
Samverkan och chefer
Språkstegarna lyfter också vid intervjuerna att
det är viktigt att det finns personliga kontakter på
chefsnivå i de organisationer som ska samverka.
De menar att de inte har mandat att få till samverkan ”jag kan inte tvinga dem [BHV-sjuksköterskorna] att komma till biblioteket” (2:7) men efter att
cheferna för de båda verksamheterna pratat med
varandra så väcktes intresset för besök. I loggbok
2 beskriver språkstegaren att förskollärare bjöds
in till biblioteket en eftermiddag om Språkstegen
med fokus på det lilla barnet, böcker och läsning.
Ett syfte med träffen, utöver att presentera Språkstegen, var att samtala om nya arbetsmetoder och
hur de tillsammans kan främja högläsning i familjerna. Inför träffen har språkstegaren haft kontakt
med alla rektorer som visade stort intresse och de
anmälde pedagogerna till eftermiddagen. Exemplet
visar att chefsnivåns engagemang och intresse
underlättar och sanktionerar aktiviteter som främjar
samverkan. I en kartläggning av samarbete mellan folkbibliotek och barnhälsovård i Sverige som
gjordes 2014 av Lundh och Michnik på uppdrag av
Region Halland studerade författarna vilka nivåer av
samverkan som finns. Kartläggningen resulterade
i ett antal punkter på insatser som är viktiga för att
utveckla gott samarbete där förankring hos chefer
och ansvariga politiker var en. De skriver att ”För
att kunna skapa långsiktiga och hållbara strukturer
för samarbetet mellan bibliotek och BVC krävs stöd
från kommunala bibliotekschefer, samt förankring
hos kommunala och landstingskommunala politiker” (Lundh & Michnik 2014). Även Rydsjö påpekar
några år tidigare i rapporten Dags att höja ribban
2012) att det behövs vilja och kunskap på alla nivåer i organisationerna med gemensamma mål och
samsyn för att lyckas med samverkan. Deltagarna
i en fokusgruppsintervju berättar att nästa steg i

utvecklingsarbetet, det som handlar om samverkan
med förskolan, är oklart om hur det ska gå till. Flera
bibliotek hade inte kommit igång med samverkan
vid tiden för intervjuerna. I den aktuella kommunen
hade cheferna för bibliotek och förskola upprättat
en kontakt, på ett övergripande plan, något som
uppskattas av språkstegarna och som sannolikt är
en viktig förutsättning för en bra start.
Lundh och Michnik (2014) lyfte vikten av dokumentation och av att skapa fasta strukturer för att samverkan ska vara hållbar och utvecklas. I loggboken
där språkstegarna fick skriva om samverkan och
om vad som underlättar och försvårar framkommer
att hur det fungerar är individberoende. Språkstegaren beskriver samverkan med BHV-sköterskorna
så här:
Vissa är väldigt samarbetsvilliga och kommer med
grupper och vi talar om språkutveckling tillsammans
för föräldrarna. Vissa sköterskor har inte ens tid att
komma själva när föräldragrupperna är här på besök.
Och vissa skickar inte ens sina grupper…Det som
försvårar är att BHV-sköterskorna har så pressat
schema. Att de knappt har tid att komma på möten.
Vi har ett lokalt Språkstegennätverk där det alltid
bara är vissa BHV-sköterskor som kommer. Det blir
inte likvärdigt i kommunen. (Logg 2)

Vilka mandat och vilken makt har
du att öppna vägar till samarbete för
andra medarbetare?
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”Bestämda mötestider och ansvarsfördelning verkar vara förutsättningar
för lyckad samverkan.”
Bestämda mötestider och ansvarsfördelning verkar
vara förutsättningar för lyckad samverkan. I loggboken framkommer att en språkstegare alltid har
fasta dagar när BHV besöker biblioteket och att det
underlättar planeringen från båda sidor. Träffarna
har alltid fungerat och även logopeden är med och
språkstegaren avslutar sin logg med att ”Vi kompletterar varandra”.
Brist på tid är en återkommande faktor som begränsar och hindrar samverkan, att ”alla är så upptagna
redan”. Det som underlättar samverkan är att alla
känner sig delaktiga och tar lika mycket ansvar. I
empirin framkommer att det är allra svårast att få
till möten med BHV-sköterskorna då de är underbemannade och har ont om tid. Samverkan med förskolan och öppna förskolan förefaller vara enklare
och tillsammans med dem diskuteras hur besöken
vid biblioteket fungerar, marknadsföring av aktiviteter och förslag på hur samarbetet kan utvecklas.

Professionsgränser i samverkan
Olika professioner styrs av olika regelverk vilket kan
försvåra samverkan (se Lundh & Michnik 2014).
Samtidigt lyfts samverkan som arbetsform i vår välfärdsstat, där Danermark och Kullberg redan 1999 i
boken Samverkan – välfärdsstatens nya arbetsform
menar att samverkan över myndighetsgränser är en
förutsättning för att kunna utföra sina åtaganden.
De skriver också att samverkan lyckas när projekten
är konkreta och målgruppen är avgränsad. Dessutom behöver deltagare redan från det att samverkan
påbörjas ha gemensamma utgångspunkter och
referensramar samt lära om varandras kompetenser. Vi kan se att Språkstegen har mycket av detta
men att det också finns sådant som kan utvecklas
och bli bättre, vilket också framkommer i loggboken
om samverkan där en språkstegare skriver att

”okunskap om varandras professioner” (loggbok 2)
försvårar samverkan. Just ökad kunskap om varandras kompetenser och sätt att arbeta framkom vid
fokusgrupperna där en person uttrycker en önskan
om att få veta mer om BHV-sjuksköterskornas arbete med föräldragrupper.
Jag kommer dit och jag har min halvtimme och
jag pratar om det här och det här och jag vet att de
fortsätter att prata efter att jag har gått och jag vet
att de har andra träffar, men jag har ingen aning om
vad de tar upp utanför min halvtimma. Det kan vara
saker som jag skulle kunna koppla till under min
halvtimme. (3:27)
Personen som säger detta avslutar med att ”och de
har ingen aning hur vi arbetar heller”. Citatet visar
att språkstegaren vill lära känna BHV-sjuksköterskan bättre för att lösa knutar och få en känsla för
var ramarna går för professionerna. Det avspeglas
också i de träffar som de har med föräldragrupper
då någon har upplevt att sjuksköterskan inflikar hela
tiden under den stund hen pratar och då uppstår
tankar och osäkerhet om ”varför jag egentligen är
här”. I intervjun lyfts att de vet att den regionala
arbetsgruppen för Språkstegen tycker att både
sjuksköterska och bibliotekspersonal ska vara tillsammans på träffarna, för att visa hur viktigt det är.
Men språkstegarna har inte upplevt att det alltid är
så, någon gång har sjuksköterskan lämnat gruppen
eller har pratat enskilt med en förälder om en specifik fråga. De tror dock att alla som är involverade
i Språkstegen fått höra hur viktigt det är att vara
tillsammans på träffarna, men de har inte mötts och
diskuterat detta gemensamt, utan fått det på var sitt
håll. På ett liknande sätt diskuterar fokusgruppen
om vad som händer vid de möten som BHV-sjuksköterskorna har med familjen som är en del av
Språkstegen. De vet inte alls vad som tas upp och
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nämner speciellt hembesöket vid 8-månader. Vad
pratar de om? Hinner de läsa ur boken? Deltagarna
i fokusgruppen svarar själva på frågan att de borde
ta reda på hur ett sådant besök ser ut.
Bibliotek och BHV samverkar också i gemensamma
föräldraträffar på biblioteket, något som framkommer i loggbok 2. Bibliotekspersonal tillsammans med
BHV-sköterskan höll i träffen där pärmen användes
och det hela beskrivs som en mycket lyckad träff.

som ska förmedla läslust och väcka intresse för
bibliotekets verksamhet. En jämförelse kan göras
med danska Bogstart (Hygum Espersen 2016) där
bibliotekariepersonalens speciella expertis om
förmedling och kunskaper om barnlitteratur och
läsning avgjorde att bibliotekarierna genomförde
besöken.

Familjerna stannade kvar efter träffen och alla som
inte hade lånekort skaffade det. Alla lånade med sig
böcker hem. Det underlättade att BHV-sköterskan var
lika aktiv som bibliotekarien, att sköterskan tydligt
visade vikten av boken och läsningen för barnet och
var engagerad – ett samspel och ett samarbete!
(logg 2)

Tid för att mötas och samtala om det gemensamma stärker respektive profession och är också
utvecklande. I loggboken om samverkan beskrivs
hur BHV-sköterskorna träffar språkstegarna för
att själva få vara med och bestämma och fritt dela
åsikter som hur det gått vid bokläsning och hur de
trivts med boken. Vid dessa möten har de också
diskuterat statistik för antalet utlämnade presentkort jämfört med hur stort antal som kommit till
biblioteket för att hämta sin bokgåva (logg 2).

Som följeforskare ser vi här en problematik som
delvis har att göra med osäkerhet om vad som sker
på besöken, men också väcker frågan om en BHVsjuksköterska inom sitt professionsområde är den

Vidare berättar Språkstegarna att sjuksköterskorna
vill att alla barn ska få gåvoboken vid 18-månaderskontrollen. Som det är nu lämnar BHV-sjuksköterskan ett presentkort vid besöket efter att boken
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presenterats och lästs med barnet och familjen får
därefter hämta den på biblioteket, något som inte
alltid sker. Språkstegarna resonerar att om bokgåvan ska delas ut vid annat ställe än biblioteket, vad
innebär det för biblioteket? Är Språkstegen då deras
projekt eller någon annans? Böckerna bekostas av
biblioteket och språkstegarna vill att föräldrarna ska
hitta till biblioteket. En grupp resonerade också om
att gåvoboken väljs tillsammans med sjuksköterskorna, något som den här gruppen inte alls gjort
tidigare. De påpekar att det kan vara ett problem
om sjuksköterskorna inte tycker om boken för då
kanske de inte vill läsa högt ur den.
En annan profession som språkstegare samverkar
med är logopeden. Vid intervjuerna framkommer
inte så mycket om denna samverkan, logopederna
har ont om tid. Ett av biblioteken har inte haft så
mycket kontakt med logopeden om att arbeta förebyggande, förutom bokrecepten som de haft en tid.
De hade försökt få en logoped till biblioteket för att
prata med föräldragrupper, men fick reda på att det
inte ingick i tjänsten.
Jag har testat att bjuda in en logoped på biblioteket,
bara för att…det känns bättre att det kommer från
olika, att det inte bara är jag som är bibliotekarie som
står där utan att det faktiskt är…hon ville gärna men
det var inte som dom (…) de har begränsade resurser
(2:44).
Logopeder har däremot medverkat i den centrala
arbetsgruppen, med att utbilda personal och genom
att ta fram den pärm som BHV-sjuksköterskor och
bibliotekspersonal använder tillsammans när de
träffar föräldragrupper. Vi uppfattar det som att
logopeder har hög status, vilket reflekteras i att de
ofta är inbjudna som talare och deltagare vid träffar
och temadagar.

Om vi summerar temat samverkan så återkommer i
materialet några dilemman som påverkar möjligheterna till ett framgångsrikt samarbete och därmed
också ett hållbart utvecklingsarbete (jfr Svensson
& Brulin 2014). För språkstegarna stod det klart att
de inte alltid visste vad och hur ”den andre gör”, t.ex.
vad BHV-sköterskan gör vid 8- och 18-månadersbesöken eller det omvända, att sjuksköterskan inte
visste vad språkstegaren gjorde vid föräldraträffar.
Denna osäkerhet hänger ihop med bristen på tid
för möten mellan professionerna och att chefer
inte avsatte tid och engagemang för att sanktionera möten och samverkansformer. De styrkor som
framträder i materialet, kan som vi uppfattar det,
kompensera och öppna upp för ökad samverkan. Vi
har förstått att boundary objects fungerar sammanhållande och den gemensamma fortbildningen som
erbjudits samtliga professioner har öppnat upp för
förståelse mellan professioner och fungerat som
arena för samtal och nya kontakter. En annan, viktig
och avgörande aspekt, är att när chefer för de olika
intresseorganisationerna träffas och kommunicerar
kring hur Språkstegen fungerar och kan utvecklas
och därmed också legitimerar möten och samarbeten över professionsgränserna då skapas hållbara
strukturer för Språkstegen. Samverkan fungerar bra
när förutsättningarna finns!
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6. Tema Kompetensutveckling
För att trivas på jobbet behöver de flesta av oss
känna att vi utvecklas. Därför är kompetensutveckling viktigt; för att vi ska känna oss trygga i det vi
gör, för att kunna utföra arbetet så bra som möjligt
och för att känna att vi har kul på jobbet. Kompetens handlar om att utföra en uppgift genom att
den anställde använder sig av egna kunskaper och
färdigheter. Kompetensutveckling bygger på och
utvidgar de kompetenser personalen redan har.
Kompetensutveckling kan ske på flera sätt: formellt
genom kvalificerade studier och praktik, genom
utbildningsdagar och konferenser anordnad av
arbetsgivare, och informellt genom mentorsstöd
och nätverksträffar. Nätverksträffar bygger på att
personer med liknande arbetsuppgifter och intressen utbyter information och erfarenheter. Detta
kan ske i form av fysiska träffar och även i form
av diskussionsforum på internet. Utöver detta sker
kompetensutveckling genom arbetserfarenhet och
observation, så kallad situerat lärande samt genom
eget intresse och läsning.
Olika typer av kompetensutveckling:
studier och praktik
utbildningsdagar och konferenser
kollegialt lärande tex mentorsstöd
och nätverksträffar
arbetserfarenhet och observation

stegarnas vardagsarbete, dels för att kunna nå
barnfamiljerna där kunskaper i marknadsföring av
språkstegenkonceptet och samverkan med andra
professioner utgör centrala aspekter. För att belysa
kompetensutveckling som fenomen använder vi oss
av ett antal teoretiska begrepp för att synliggöra hur
personalen resonerar om kompetens och vad de
uppfattar som viktigt att utveckla sina kunskaper
om för sitt arbete inom Språkstegen. Dessa begrepp
beskriver vi i nästa avsnitt.

Kompetensutveckling som situerat
lärande i praktikgemenskap
Situerat lärande är en teori om att lärande sker
kollektivt genom praktiskt arbete, exempelvis i en
biblioteksverksamhet. Det är ett lärande som till
stor del är implicit eller ’tyst’ och sker i takt med
att medarbetaren får möjligheter att vara delaktig
i pågående verksamheter. Ett vanligt scenario är
att nyanställda (noviser) lär sig hur man ”gör” från
mer erfarna medarbetare (experter) och kommer
på så sätt in i en gemenskap eller praktikgemenskap. Teorin utvecklades av Jean Lave och Etienne
Wenger (1991). Enligt Lave och Wenger ju mer
medarbetaren lär sig om verksamhetens praktiker
desto starkare utvecklas en yrkesidentitet , vilket
i sin tur ger en känsla av tillhörighet och engagemang. Praktiker kan bestå av de vanemässiga,
förväntade sätt på vilka en arbetsuppgift genomförs och hur de ska förstås. Det kan finnas mer
eller mindre uttalade regler kring hur en uppgift

Språkstegen handlar i grund och botten om små
barns språk- och kommunikationsutveckling och
hur den kan främjas med stöd från biblioteket och
genom bibliotekspersonalens samverkan med
andra professioner. Det finns dock andra kunskaper
och färdigheter som är minst lika viktiga dels för
att kunna omsätta teoretiska kunskaper i språk-

”Ju mer medarbetaren lär
sig om verksamhetens
praktiker desto starkare
utvecklas en yrkesidentitet”
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”bör” eller ”måste” genomföras och konventioner
kring hur man ”brukar” göra (Pilerot & Hultgren
2017). Praktiker utformas utifrån de materiella och
ekonomiska villkor som råder för verksamheten.
Barnavdelningens storlek, inredning, bemanning och
resurser samt medarbetarnas kunskaper och erfarenheter påverkar hur aktiviteter kan utformas och
genomföras, likaså verksamhetens budget påverkar
omfattningen av aktiviteter som kan erbjudas. Med
tid utvecklar medarbetarna en praktikförstålse, dvs.
en förståelse för hur saker och ting ”görs” på arbetsplatsen. Det framkommer genom det empiriska
materialet att även det sättet på vilket Språkstegen
är finansierad på medför svårigheter för långsiktig
planering och påverkar medarbetarnas vilja att

investera tid i den. Kunskap och kompetens i ett
situerat lärandeperspektiv ses därför inte primärt
som abstrakt, statiskt och symboliskt utan främst
som provisorisk, medierade och socialt konstruerade (Berger & Luckmann 1966; Säljö 2005) eller som
ett verktyg bland andra som utvecklas och kommer
till användning inom en specifik kontext.
Enligt Lave och Wenger (1991) består praktikgemenskaper av människor som delar ett intresse
eller engagemang och vill lära sig mer i samspel
med varandra för att kunna lösa autentiska problem. I yrkessammanhang är medlemmarna
vanligtvis professionella yrkesutövare som arbetar
och agerar inom en specifik verksamhet, de har

Utdrag från Bibliotek & Språkstegen, sluten facebookgrupp, 20-12-18
Fråga: Vi ska börja lägga in ämnesord i katalogen i mellandagarna och började fundera
över hur ni andra har formulerat er. Vi har valt att lägga in: Bokrecept: interaktiva böcker
som lokalt ämnesord. Vi följer alltså kategorierna som står på Bokreceptet ordagrant.
(Förutom ”Lite svårare rim, ramsor och språklig medvetenhet” som vi valt att förkorta)
Hur gör ni andra? Är det inte en fördel om vi alla använder samma ämnesord så vi kan
söka i varandras kataloger? Och är det inte en fördel för föräldrarna om ämnesorden
följer kategorierna på Bokreceptet?
Projektledaren: Bra frågor. Fyll på här Blekingebibliotek och ni i Kronoberg som börjat
att tänka på katalogarbetet.
Kommentar: I X kommun har vi följt kategorierna på de gamla recepten just för att det
ska vara enkelt för föräldrarna att söka. Ett annat sätt är att istället för Lokalt ämnesord
kan man lägga in kategorin på Lokal anmärkning - då syns det också i posten i Arena.
Kommentar: Jättebra med enhetlighet. Vi tänker också att vi kör på Lokal anmärkning
och skriver ordagrant. Hur förkortade ni ”Lite svårare rim...”
Kommentar: Vi skrev Bokrecept: Svårare rim och ramsor
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gemensamma uppgifter och deltar i verksamheter
där de följer gemensamma procedurer, arbetar
med samma verktyg och uttrycker sig i ett gemensamt praktikspråk. Speciella termer som används i
Språkstegensammanhang är till exempel bokrecept.
För att illustrera hur en praktikgemenskap utvecklar
sitt praktikspråk infogar vi en diskussion mellan
medlemmar från Språkstegens facebookgrupp för
bibliotek från december 2020.
För utomstående kan samtalet vara svårbegriplig
men för medlemmarna i praktikgemenskapen är det
ett gemensamt arbetsspråk. Genom praktikgemenskapen kan de komma överens om hur begreppet
bokrecept kan omsättas i bibliotekskatalogen för
hela regionen för att underlätta deras arbete och
dessutom tillgängliggöra böcker för de barnfamiljer
som behöver dem. Eftersom alla inom praktikgemenskapen delar med sig av sina kunskaper och
erfarenheter ges möjligheten att utveckla nya och
mer ändamålsenliga praktiker inom gemenskapen.
Grundprincipen är att lärande och kompetensutveckling är mer effektiv när det är en del av pågående aktiviteter och utvecklas genom involvering
och delaktighet i autentiska arbetsuppgifter med
konkreta mål.
Praktikgemenskaper utvecklas genom medlemmarnas aktiva deltagande och det lärande som sker är
kollaborativt skapat vilket illustreras i Facebookdiskussionen. Gemenskapens kunnande blir därmed större än individens kunnande (Wenger 1998).
Samverkan med andra grupperingar, exempelvis
logopeder, kan främja korsbefruktning av idéer och
möjliggör kunskaps- och praktikutveckling inom och
tvärs över professionella gränser.

7

Genom att engagera sig deltar medlemmarna i
praktikgemenskaper i gemensamma diskussioner
och aktiviteter, hjälper varandra och delar med sig
av information. De bygger relationer som gör det
möjligt för dem att lära av varandra. Inom gruppen
utvecklas efterhand en repertoar av resurser såsom
berättelser, dokument, erfarenheter, verktyg och sätt
att hantera återkommande problem, dvs. praktiker
som medlemmarna delar. Att det rör sig om en praktikgemenskap syns i följande citat:
Vi har barnbiblioteksmöten som... vissa saker arrangerar vi tillsammans, till exempel ett treårskalas varje
år som... lite samarrangemang som vi hjälps åt med
allihop som är med i barnbiblioteksgruppen, plus att
mycket frågor som berör barn är samma på en enhet
som vår här, och då är det alltid väldigt roligt att
prata om det jobbet man gör. (1:3)
I det empiriska materialet återvänder vi till Facebookgruppen Språkstegen Blekinge Kronoberg som
fungerar dels som ett diskussionsforum för utbyte
av idéer och dels som en gemensam resurs för att
informera om kommande händelser av intresse för
gruppen, inspirera med goda exempel, tips och litteratur och för att hålla samman gemenskapen. Ytterligare exempel är Språkstegens konceptbeskrivning
(bilaga 1), och manual som har skapats som vägledning för 8- och 18-månadersbesöket. Konceptbeskrivningen är ett dokument eller boundary object
(se kapitel om samverkan) som översiktligt beskriver målen för samverkan med andra professioner
och som kan användas av alla delaktiga i Språkstegen som riktlinjer för samverkan. Manualerna, som
också är ett boundary object, finns på Språkstegens
webbplats7 och är tillgängliga för alla och vägleder hur en högläsningsstund samt samtalet med

Språkstegen bytte webbplats vid årsskiftet 2020–21 vilket innebär att visst underlag inte längre är tillgängligt.
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barnets vårdnadshavare kan gå till. I grunden ger
den uttryck för teoretiska kunskaper om små barns
språkutveckling i form av en enkel ’hands-on’ metod
som kan användas tvärsöver professionella gränser.
Inom Språkstegen finns en uttalad ambition eller
vision att olika professioner, ska samverka i ett
gemensamt utvecklingsarbete. Men om en sådan
gruppering kan beskrivas som en praktikgemenskap
är mer tveksamt. De har ett gemensamt professionell objekt dvs. stöd till barnfamiljer, men målen för
deras arbete ser något olika ut. Med ett praktikgemenskapsperspektiv kan vi som forskare identifiera
vad språkstegarna på biblioteken uppfattar som
viktiga kompetenser för sitt arbete samt vad det är
de vill utveckla kunskaper och färdigheter om för att
kunna driva utvecklingen framåt.

Ett närstående begrepp i sammanhanget är praktikförståelse som ofta benämns ’tysta kunskaper’.
Enligt Harry Collins (2010), en sociolog som har
utforskat begreppet tyst kunskap, tar vi till oss kunskap genom att först lära oss kunskapsområdets
kollektiva språk, det vill säga praktikspråk. Praktikspråk är enligt Collins teoretiskt och forskningsgrundat och erövras vanligtvis genom utbildning. Vi fann
att teoretiska kunskaper finns inbyggt i det empiriska materialet, till exempel när en informant skriver
följande om delaktighet i en av loggböckerna:
Jag tror att delaktighet främjas genom att vi möjliggör mötesplatser och miljöer där barn och familjer
kan mötas och erbjuder träffar där vi möter familjerna och där familjerna möter varandra. Men också
genom generösa öppettider och en miljö som uppmuntrar till det vi brinner för; böcker och det skrivna
ordets kraft, högläsning och berättande. Miljön
behöver också vara tillåtande och välkomnande och
innehålla de för det lilla barnet och dess förälder viktiga saker så som skötbord, micro, fikaplats, säkerhet
och avskildhet (t.ex. för amning). (Logg 3).
Detta resonemang om delaktighet är högst teoretiskt grundat och informanten visar sedan hur
teoretisk kunskap om delaktighet ligger till grund
för praktiskt handling i utformandet av miljön på
barnbiblioteket. För medarbetare som saknar den
formella och teoretiska kunskapen om delaktighet
finns möjligheter att ändå förstå den genom miljöns
utformande och hur den diskuteras och planeras,
dvs. en praktikförståelse kan utvecklas. När den
fysiska miljön i barnbiblioteket utformas utifrån
teoretiska tankar om delaktighet är det ett sätt att
förvalta, manifestera och tillgängliggöra denna specifika kunskap för medarbetarna. Kunskapen ägs på
så sätt inte av specifika individer utan finns mellan
människor och i arbetsmiljön. Det innebär att exper-
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”Det är genom delaktighet som
identitet och praktiker utvecklas.”

tis har omfattande muntliga, kroppsliga och rumsliga aspekter, som blir tillgänglig för den som ingår i
praktikgemenskapen. Då räcker det inte fullt ut med
utbildning. Professionell kompetensutveckling förutsätter dels att det finns en teoretisk kunskap i botten, men också att till exempel en språkstegare upplever sig som en del av en professionell gemenskap,
som delar med sig av sina kunskaper, sin expertis
och sitt förhållningssätt när ett problem ska lösas
eller en verksamhet ska utvecklas. Det finns dock en
risk med praktikförståelse. Den kan cementeras in i
verksamheten om den inte regelbundet synliggörs,
ifrågasätts och förnyas. En lyckad sagostund kan till
exempel användas som en mall för andra att arbeta
efter men samhälls- och kunskapsutvecklingen gör
att även tidigare lyckade arrangemang med jämna
mellanrum behöver förnyas.
När en praktikgemenskap fungerar som bäst speglar den en mångfald av perspektiv och arbetssätt
som tillsammans är utvecklande för medlemmarna. För att fungera optimalt har gemenskapen ett
ledarskap som samordnar aktiviteter och ’nuddar’
medlemmarna mot vidareutveckling (Wenger &
Snyder 2000). I utdraget från facebookgruppen ovan
finns följande kommentar från projektledaren som
vi återger här för att illustrera hur ’nuddning’ kan gå
till i fråga om hur bokrecept ska tillgängliggöras i
katalogen: ”Bra frågor. Fyll på här Blekingebibliotek och ni i Kronoberg som börjat att tänka på
katalogarbetet.” Inlägget kan ses som ett sätt att
bekräfta att diskussionen om bokrecept är viktig
och principiell.
Slutligen, ett annat begrepp som är viktig i sammanhanget är delaktighet eftersom det är genom delaktighet som identitet och praktiker utvecklas. Som
Wenger påpekar, delaktighet handlar inte enbart om
att ta del av något i stunden utan också om en mer

Finns det praktikgemenskaper du är
utanför eller i?

omfattande process som innebär ett samspel mellan människor, ting, rum, diskurser, kunskaper och
färdigheter. Genom deltagande kommer människor
i direkt kontakt med varandra och arbetar mot
gemensamma mål. Praktikgemenskaper genererar
vissa sätt att tala och värdera, och organisera maktrelationer mellan människor (Wenger 1998). Enligt
Wenger för delaktighet med sig möjligheter till ömsesidiga erkännanden av varandras kunskaper och
kompetenser men det innebär inte nödvändigtvis att
likvärdighet eller samverkan uppstår.
I analysen av det empiriska materialet använder
vi begreppen situerat lärande, praktikgemenskap,
praktiker, praktikförståelse samt delaktighet dels för
att tydliggöra de kompetenser som har utvecklats
och finns inom gemenskapen och för att resonera
om den bredare sociokulturella kontexten i vilken
praktikgemenskapen är inbäddad.

Språkstegarnas kompetens – teoretiska
kunskaper och praktikförståelse
På ett praktikgemenskapsperspektiv förfogar språkstegarna på biblioteken i Kronoberg och Blekinge
över en mängd olika kompetenser, utbildningar och
erfarenheter. Vissa är erfarna utbildade bibliotekarier och förskolelärare med fleråriga erfarenheter av
barnverksamheter och samverkan med andra aktörer. Några har gått högskolekurser i språkutveckling
eller barnlitteratur, andra har musikutbildningar och
fler läser sig till nya kunskaper på egen hand. Vissa
har aktuella erfarenheter av att vara småbarns-
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förälder. De flesta har arbetat länge med och känner
stort engagemang för små barns språkutveckling.
En sådan variation i kompetenser är naturligtvis en
rikedom. I intervjuerna med språkstegarna framkom en stark önskan att på något sätt skapa eller
tydliggöra en kunskapskärna bestående av just
de kunskaper och kompetenser som skulle kunna
utgöra en gemensam plattform för språkstegarna
samtidigt som det skulle kunna förstärka gruppens
samhörighet i en gemensam och specialiserad
yrkesidentitet.
Det finns ett starkt samband mellan vad språkstegarna ger uttryck för vad de redan kan och vad
de skulle vilja veta mer om, det handlar ofta om
fördjupning eller en önskan att kunna lika mycket
som sina kollegor. Utifrån det empiriska materialet
beskriver vi nedan var språkstegarna befann sig,
hur de såg på arbetet, vilka kompetenser som kom
till uttryck samt vilka kompetenser de skulle vilja utveckla. De ger också uttryck för farhågor, osäkerhet
och problem i samband med kompetensutveckling.
Det ger en delvis spretig bild eftersom vi försöker
beskriva en pågående process för gruppen som
helhet. Det som man ska komma ihåg är att även
om det i det empiriska materialet går att identifiera
vad språkstegarna kan och vad de vill lära sig mer
om innebär det inte att var och en av språkstegarna
prioriterar eller kan prioritera kompetensutveckling.

Vilken är kunskapskärnan för
de som arbetar på bibliotek med
Bokstart?

Kompetenserna som framträdde i det
empiriska materialet:
Kunskaper om små barns språk- och
kommunikationsutveckling, inklusive
kunskaper om flerspråkighet
Kunskaper om pedagogiska metoder,
exempelvis om högläsning som kan
anpassas till olika grupper och om hur
aktiviteter för barnfamiljer kan arrangeras
och genomföras
Kunskaper om förmedling av kunskaper,
råd och expertis kring små barns språkutveckling till olika grupper i samhället
Kunskaper om barnlitteratur
Kunskaper och erfarenheter av marknadsföringen av Språkstegen som koncept

De olika aspekterna av språkstegarnas expertis
som listas ovan bygger på en helhetsbild av materialet och det är viktigt att understryka att de reflekterar kunskaper som finns på en kollektivnivå snarare
än på en individnivå. I intervjuerna kommenteras
att kunskaperna varierar, är spridda och inte jämnt
fördelade samt en önskan att på individnivå utvecklas i de kompetenser som tillsammans kan sägas
utgöra en språkstegares speciella expertis. Det
framgår i det empiriska materialet att personalen
i stort ser på sitt arbete som mångfacetterat och
engagerande. De erbjuds möjligheter genom språkstegenkonceptet till kunskaps- och metodutveckling
via utbildningar, konferenser och nätverksmöten.
Länkar till forskningsstudier, rapporter om liknande
projekt i andra delar av landet, samt metodiska tips
och workshops erbjuds via Språkstegens facebooksida, webbsida samt Kulturrådets webbplats
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”Vi fann i intervjuerna att informanterna
hade svårt att sätta ord på vad de kan.”

om Bokstart. Här till exempel från Språkstegens
facebookgrupp för bibliotekspersonal:
Har du också hört siffrorna om hur ordförrådet skiljer
sig mellan olika barn? Och att man behöver 50 000
ord för att klara ett vuxenliv. Finns det någon källa på
det? Följ med en stund hem till Mats Myrberg8 och
lyssna på varför läsning är så viktigt, vilka texter som
utökar ordförrådet och vilka tre komponenter som
behöver checkas av för att läsningen ska ge bäst
resultat. 26 välinvesterade minuter. Eftersom URSkola producerat är kontexten skola men näst intill
allt går även att applicera på det lilla barnet. Filmen
sökbar in i 2021. (Bibliotek & Språkstegen, sluten
facebookgrupp 171205)
Möjligheterna till kompetensutveckling om barns
språk- och kommunikationsutveckling är med andra
ord stora i teorin. Detta innebär dock inte att all
personal har tagit del av allt – dels är det inte alltid
möjligt att delta i konferenser och utbildningar, dels
hinner inte alla att läsa de texter som förmedlas om
språkutveckling och dels är personalens förutsättningar skiftande. Några är nyanställda och relativt
oerfarna och många har andra arbetsuppgifter som
måste balanseras med språkstegarrollen.
Nedan försöker vi fånga in de olika aspekterna på
Språkstegarnas expertis och hur de kommer till
uttryck i materialet. Det finns ett starkt samband
mellan vad språkstegarna ger uttryck för att de
redan kan och vad de skulle vilja veta mer om, det
handlar ofta om fördjupning eller förnyelse eller en
önskan att kunna lika mycket som sina kollegor.
Vi fann i intervjuerna att informanterna hade svårt
att sätta ord på vad de kan. Dels kan det vara utmanande att framhäva de egna kompetenserna i en
8

medarbetargrupp och dels hör det till sakens natur
att det är en utmaning att uttrycka praktikförståelse
och kunskap som ”sitter i väggarna” i ord och som
ägs av kollektivet. Projektledaren resonerar om det
i följande citat:
De [språkstegarna] är bra på att entusiasmera. Att
bjuda in till lek, till skratt till dialog. Att ha en grupp
och kommunicera med barn. Och kan man inte det
så gör man inte ett bra jobb som barnbibliotekarie.
Det är grunden till all kommunikation med barn, det
är inte bara att ställa en fråga. Det har man gemensamt med alla som jobbar med små barn som också
inte sätter ord på det så mycket. Vilka kommunikationsstrategier har man med en tvååring? Det pratar
vi liksom aldrig om. Sedan det som handlar om barnkonventionen, nu har vi satt namn på det. Att hävda
barns unika röst även när de är små. Att lyssna in
och stämma av och inte bara lyssna på föräldern.
Främja barns egna behov, röst, önskningar även när
de är pyttesmå, tror jag också att barnbibliotekarierna gör, är bra på och behöver vara bra på men har
svårt att benämna. Att sitta på ett [möte] och diskutera låneregler, då sitter barnbibliotekarien där som
en representant för barnen och säger ”nej men det
här funkar inte, det här kan vi inte göra för då kan
inte...” (…) På något sätt är man en barnombudsman
alltid för barn och de tror jag inte heller de tänker på.
(projektledaren)

Om du ska berätta för en person
med ett helt annat yrke som du ska
samarbeta med vad du kan och gör,
vilka kompetenser lyfter du fram?

Mats Myrberg är Professor emeritus i specialpedagogik vid Stockholms universitet samt vice ordförande i Svenska Dyslexistiftelsen.
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Projektledaren lyfter fram kunnande som hon ser
men som språkstegarna själva har svårt att sätta
ord på: att kunna kommunicera med och entusiasmera små barn, att främja och argumentera för
barns rättigheter med avstamp i barnkonventionen,
att var lyhörd inför barns vuxna. Ett skäl till att språkstegarna inte lyckats att formulera sin egen kompetens tror projektledaren ligger i barnbibliotekets låga
status i förhållande till det övriga folkbiblioteket:
Jag tror att det inte är så fint, det här vi pratar om
nu. Det är fint att prata om referenssamtal, digital
utveckling eller hur man lär låntagare att använda sin
surfplatta eller vad det nu är. Så det här måste de ha
fortbildningsstrategier för själva! De blir bra på det
men det är ju lite sorgligt. Men det är inget som KB
sysslar med till exempel. Och kanske inte så mycket
på [utbildningarna] heller. (projektledaren)
En språkstegare kommenterar hur hen har byggt
upp sina kunskaper om språkutveckling: ”vi har det

här bakåt, jag är inte ute och cyklar helt utan … när
man är bekväm i något så blir det lätt att prata om
det (till personal från BHV)” och en annan informant
fyller i: ”Man bygger upp ett förråd efter hand, man
får kunskapen” (3:28). Det finns en negativ sida av
praktikförståelse som Lindberg (2019) tar upp i
sin studie av barnbibliotekariers kompetenser och
det är risken ”att enbart reproducera hur man alltid
arbetat på barnavdelningarna” (s. 33). Förmodligen
är risken större om den nyanställde saknar en högskoleutbildning och den minskar ju mer fortbildning
erbjuds.
I materialet uttrycks tydligt ett behov av att kunna
hänvisa till forskning och av att uppdatera sig
– särskilt i samtal med föräldrar som ber om råd
och rekommendationer: Just igår när jag hade mitt
föräldrasamtal så var det en särskild förälder som
ställde väldigt mycket frågor, väldigt mycket kring
forskning och TV-tittande och dator och jag kunde
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svara på det, enligt vad man hade hört från forskning.
Men det är jättesvårt, sen kommer olika forskning …
så vad är det man väljer ut och säger? (2:22)
Här uttrycks en önskan att kunna hänvisa direkt till
ny forskning, dessutom att kunna göra det med en
kritisk och urskiljande blick. Det är dels en symbolhandling som förmedlar att språkstegaren inte
hittar på utan är kunnig i sin rådgivning och dels
uttrycks en önskan om att vara uppdaterade med
det senaste inom forskningen. Vid flera tillfällen
påpekas i intervjuerna att ”Vi är inte några experter
i språkutveckling, … utan vi har bara snappat upp
lite grejer” (3:28). Eller, ”jag har läst … fem poäng
på universitet om barns språkutveckling, men det
var för 100 år sedan…” (2:21). Det som kommer till
uttryck är dels en önskan att förankra erfarenheter i
ett teoretiskt kunnande för att på så sätt känna sig
säkrare i sin roll: ”Rent riktade utbildningar hade inte
varit helt fel så man har den senaste forskningen
eller får lite metoder...” (1:39). Dels handlar det om
att kunna omsätta teoretiska kunskaper i praktiska
metoder eller att kunna förmedla det teoretiska på
enkla sätt ”den kunskap som jag fick när jag läste
barns språkutveckling var på den nivån och det är
inte på den nivån som jag presenterar för föräldrarna” (2:22). Här uttrycks en professionell kompetens,
förmågan att omsätta komplexa teoretiska idéer
i handling och ord som anpassas till den egna
kontexten. Deltagarna är också medvetna om att
forskningen inte står still och poängterar att det
är den ”senaste forskningen” de vill ta del av. Ett
problem som nämns i intervjuerna är att det är svårt
att få tid till inläsning av forskningsrapporter. Ett
förslag var att få möjlighet att läsa korta informationstexter t.ex. om språkutveckling med efterföljande kunskapsfrågor så det går att testa snabbt och
digitalt att man fått med sig de viktigaste kunskaperna. Det skulle fungera som ett sätt att känna

sig ”tryggare i de kunskaper man bär på” (referensgruppsintervju).

Kunskaper om flerspråkighet
Om flerspråkighet framkom en stor variation i det
empiriska materialet när det gäller kunskaper och
erfarenheter. Detta beror mestadels på att i vissa
områden bor många med migrationserfarenheter
och i andra områden väldigt få, vilket gör att några grupper inom språkstegarna har ganska stor
erfarenhet som har motiverat dem till att läsa om
flerspråkighet på egen hand. Samtidigt finns en
generell medvetenhet om att kunskaperna om
flerspråkighet behöver spridas och fördjupas:
Man har kunskap… man har erfarenhet när man
jobbar och när man, till exempel på Stadsbiblioteket
träffar alla grupper för hit kommer allihop. Du har
en egen erfarenhet och du får till dig saker genom
nyheter och du läser själv. Men någon slags gemensam kunskap hade väl varit rätt bra. (3:25)
Att själva ta ansvar för sin egen fortbildning genom
att läsa på egen hand, observera kollegor, samla
egna erfarenheter och delta i nätverk där verksamheten och dess aktiviteter diskuteras är en strategi
som ger mycket men som ofta är förgivettaget och
som sällan kan åberopas som skäl till löneförhöjning eller befordring. Att själv ta på sig ansvaret
att studera på egen hand är också ett tecken på
engagemang och viljan att förstå och lösa de problem som uppstår. Det påpekas dessutom att även
om det finns kunskap finns också ett behov av att
kunna förankra den inom hela gruppen, till exempel
genom en gemensam utbildning. En gemensam
utbildning skulle utgöra en gemensam plattform
för diskussioner och metodutveckling och fungera
som ett sätt att förhålla sig till flerspråkighet som
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skapar trygghet att rätt saker görs på ett bra sätt.
Intervjuerna visar också hur svårt det är att möta en
föräldragrupp med flerspråkiga familjer, något som
följande citat får illustrera:
Mångspråk tycker jag är ett dilemma. Särskilt i en
BVC-grupp om det oftast är en förälder eller eventuellt två och de kan vara olika språk i en liten grupp
som man träffar första gången och ska möta alla
och göra sig någorlunda förstådd…det tycker jag är
jätteutmanande. (3:24)
I de områden där det finns många nyanlända
beskriver informanterna dilemman de står inför, till
exempel hur man på ett pedagogiskt sätt kan tilltala
en flerspråkig barngrupp. En lösning som nämns är
att ha parallella sagostunder, det vill säga en språkstegare och en arabisktalande medhjälpare ”läste
en sida var av Pippi Långstrump och då kunde alla
[…] förstå” (3:26).
Det som verkar vara mest problematiskt är att få
kontakt med nyanlända barnfamiljer överhuvudtaget, ”jag packade väskan flera gånger men det
kom aldrig några” (1:29) säger en informant om ett
arrangemang som ordnades av lokala SFI (Svenska
För Invandrare). Förutsättningar för att kunna göra
en insats för flerspråkiga familjer ges inte på den
politiska nivån och därmed blir bibliotekets och
språkstegarnas uppdrag att nå prioriterade grupper
med språkstimulerande stöd satt ur spel:
[det är] väldigt viktigt att där fanns ett bibliotek som
var öppet varje dag och som inte låg inne i skolan […]
dit går inte familjerna. Det skulle behöva ligga i en
familjecentral. Det har pratats om att det ska byggas
en familjecentral men det är bara lösa bollar. (1:30)
Sammantaget visar intervjuerna att kompetens om
flerspråkighet är ett svårt och utmanande område
men att det finns en vilja att lära och rusta sig med

effektiva ’hands-on’ metoder för att kunna möta
flerspråkiga grupper på rätt sätt. Där biblioteken
finns varierar förekomsten av nyanlända stort, det
är svårt att nå vissa grupper och att det är svårt att
planera för aktiviteter där barn med annat modersmål ingår i barngrupperna. Från ett praktikgemenskapsperspektiv är det förståeligt att språkstegarna
inte prioriterar kunskaper i flerspråkighet i kommuner där flerspråkighet är ovanligt – det saknas
ett villkor och det är att det finns inget autentiskt
problem att lösa.

Kunskaper om barnlitteratur
och böcker som redskap
Kunskaper om barnlitteratur och om böcker som
arbetsredskap i språkutvecklande syfte är något
som lyfts fram i det empiriska materialet, särskilt
det sistnämnda. Kunskap om barnlitteratur har
flera aspekter; att känna till klassisk och nyutgiven
litteratur särskilt i relation till barns läsålder och
preferenser, förståelse för barnboken som konstform, särskilt bilderboken; kännedom om klassiska
berättelser oavsett format och slutligen kännedom
om barnböckers användbarhet, till exempel för högläsning. I följande utdrag från loggboken där informanterna hade ombetts att beskriva någonting de
gör ’intuitivt’ sätter en informant ord på en praktik
hen har utvecklat för att prova nyutkomna böckers
användbarhet på sagostunder:
Jag valde att prova en nyutkommen bok som verkade bra för rörelser och ljudhärmning men där jag
tvekade pga. bilderna. De är otydliga och ganska
tråkiga. Jag förberedde mig genom att läsa den några gånger. Boken läste jag på en Småsagostund för
0–2-åringar tillsammans med två andra böcker och
så lite sånger och ramsor. Det blev mycket fokus på
kroppsdelar och rörelser. Det visade sig att den nya
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”Kompetens om flerspråkighet är ett svårt och
utmanande område men att det finns en vilja att lära
och rusta sig med effektiva ’hands-on’ metoder
för att kunna möta flerspråkiga grupper på rätt sätt”
boken fungerade mycket bra tack vare att den bjöd in
till mycket rörelser och ljudhärmning. Då spelade inte
bilderna så stor roll. Boken fungerade alltså bra i sitt
sammanhang och jag kommer att använda den fler
gånger. Då kommer jag att hoppa över de två sista
sidorna som inte riktigt passade (det slutade med
godnatt). (Logg 1)
Här avgör informanten omedelbart att boken är bra
för rörelser och ljudhärmning, vilka är viktiga aspekter på barns språkutveckling. Genom att sätta samman boken med andra böcker, sånger och ramsor
och lägga fokus på kroppsdelar kan hen erbjuda
en genomtänkt sammanhängande sagostund om
kroppsdelar som baseras på kunskaper om språkutveckling. En mindre kunnig medarbetare hade
kanske fokuserat mer på bildernas dragningskraft
på barnen och därmed inte upptäckt bokens vidare
potential. Det är sannolikt att informanten nämner
för sina medarbetare hur väl boken fungerade och
på så sätt öppnade för en praktikförståelse.

Förmågan att se barnböcker som redskap lyftes
också fram av projektledaren:
Du köper in litteraturen, du bläddrar i den när den
kommer och då gör du direkt en massa kopplingar,
aaah den här skulle jag kunna använda i den gruppen! Eller den här skulle jag kunna koppla till de här
handdockorna eller den här ramsan eller... Det är
väldigt osynligt men pågår hela tiden tror jag. […]
De har kunskap om medier, alltså vilka böcker till
vilken ålder till vilket barn. Man tänker inte alltid på
det men som är helt fantastiskt. Vilket gör att t.ex.
förskolepedagoger ofta vänder sig till folkbiblioteket
fastän de kan en massa om barns utveckling och
läser jättemycket böcker för barn varje dag. Som har
att göra med blicken för litteraturen i förhållande till
barn. Alltså vad funkar, vad är roligt i vissa åldrar, att
använda ja. (Projektledaren)
Förutom förmågan att uppfatta en boks potential
för högläsning tar projektledaren upp ’blicken för
litteraturen i förhållande till barn’ dvs. att språk-
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Ytterligare en utmaning är att inte enbart kunna
barnlitteraturen men också forskning om den för
att kunna känna sig säker i rekommendationer till
föräldrar:

stegaren har förmågan att koppla ihop kunskaper
om enskilda barn till de egna kunskaperna om
barnlitteratur.
Ett annat sätt att synliggöra de egna kunskaperna
om barnlitteratur är att jämföra med andras. En
informant i referensgruppen kommenterar förskolans val av högläsningslitteratur: ”De läser med fel
ögon” dvs. de väljer det traditionella och välbekanta,
exempelvis Petter och hans fyra getter och De tre
bockarna Bruse, ”när det har kommit väldigt mycket
ny och bra barnlitteratur”. Att läsa med fel ögon
handlar dels om föreställningar om vad som utgör
”bra böcker” utifrån vad man själv tyckte om som
barn eller berättelser med tydlig sensmoral och dels
är det ett sätt att ringa in en speciell expertis hos
språkstegarna. I intervjun med referensgruppen
diskuterades förskolans vana att beställa böcker
utifrån specifika ämnen, exempelvis ”planeterna”
medan bibliotekspersonalen väljer hellre att utgå
från vissa ”inspirerande böcker” för att närma sig ett
tema som ska undersökas; ”Det blir ett mer förutsättningslös förhållningssätt men som kanske blir
mer inspirerande” (Intervju med referensgruppen).

Det kommer så fruktansvärt mycket barnlitteratur.
Forskning kring det och bildspråk för att kunna lyfta
fram litteratur och bilderböcker och kunna prata på
en annan nivå… Jag har en baskunskap, nu vill jag
förkovra mig lite till för det är ändå vår yrkeskompetens. (1:91)
Föreställningen att litteraturkompetens ”är ändå
vår yrkeskompetens” nämns också som central i
Lindbergs studie (2019). Det är dock inte helt klart
vad som avses – är det litteraturvetenskapliga
kunskaper om barnböcker som fenomen och konst,
eller är det kunskaper om barnlitteratur som verktyg
i barnbibliotekets tjänst? Eller bådadera? En annan
typ av praktikförståelse vad gäller barnlitteraturkunskaper är att kunna söka böcker via katalogen
och känna till ”de olika vägar som finns för att hitta
en bok som någon vill ha. Alla kan inte veta allt om
böcker utan man måste kunna söka också” (Intervju
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med referensgruppen). Det är dock en kompetens
som referensgruppen menar är förbisedd eller nonchaleras på det övriga biblioteket:
Personalen på vuxenavdelningar slår ifrån sig när
barnböcker kommer på tal men inte tvärtom, en barnbibliotekarie väntas klara av frågor kring vuxenlitteratur. Men barn frågar på ett annat sätt än vuxna, de
frågar efter färg och karaktärer. I botten kanske det
handlar om osäkerhet kring hur man bemöter barn
snarare än sökkunskaper. Problemet är mer aktuellt
på bibliotek som saknar en separat infodisk för barn.
(referensgruppen).
I sin studie av barns frågor på biblioteket beskriver
Lena Lundgren (2000) det speciella med barns sätt
att fråga efter böcker – utifrån karaktärer, färg på
omslaget, storlek på boken – och som referensgruppen antyder är välkänd bland språkstegarna,
dvs. personalen utvecklar en praktikförståelse kring
hur de möter barn i arbetet och som syns bland
annat i hur böcker skyltas och exponeras.
Osynligheten eller bristen på att värdera språkstegarnas kunskaper om barnlitteratur nämns flera
gånger i det empiriska materialet:
Har du många bebissagostunder har du testat boken
och då vet du mycket mer än […] om du bara står i
disken. Men den pratar vi väldigt sällan om ju, fast
det är något som pågår i varenda dialog när det kommer föräldrar. Har du något tips? Vad är det som gör
då att barnbibliotekarien tar upp just den boken? Vad
är det som gör att hon läser av situationen, åldern…
vilka referensfrågor ställer hon då till föräldern?
Ja men, vad gillar han för någonting? Vad är det som
händer där? Det pratar vi sällan om när det gäller
små barn. (referensgruppen)

Omedvetenheten om språkstegarnas kompetens
som nämns i utdraget ovan gäller inom folkbiblioteket där inte bara kunskaper om barnlitteratur är lågt
värderade enligt informanterna utan också arbete
med små barn överhuvudtaget. Projektledaren kommenterar vidare banbibliotekariens status:
Det värderas inte så högt. Och det som inte värderas högt sätter man inte ord på, det är inget man tar
upp på ett lönesamtal eller så. Om du kommer till
en intervju för en barnbibliotekarietjänst, vad är det
för frågor du får? Jo, hur du samarbetar med andra,
vad du gjort innan. Då lär man sig att detta inte är så
viktigt och fint som vi behöver sätta ord på (projektledaren).

Barnbibliotekspedagogik – kunskaper om
metoder för att arbeta med små barn
Att jobba med olika sinnen, det taktila, med ljud,
röster, ljus, att skapa magi genom att låta små barn
använda olika sinnen tror jag att de kan utan att de
riktigt tänker på det. Att de är bra på att nätverka och
lära av varandra, för det får de inte lära sig på utbildningen. (projektledaren)
I citatet ovan belyser projektledaren kunnande som
kommer till uttryck genom handling men sällan
formuleras av språkstegarna själva. För att arbeta
med små barn överhuvudtaget är det en fördel om
språkstegaren kan omsätta teoretiska kunskaper i
språkutveckling i form av konkreta metoder samt
om hur man som vuxen kan relatera till barn. Efterfrågan på ’hands-on’ kompetens är starkt i materialet. För att arbeta med små barn överhuvudtaget är
det en fördel om språkstegaren vet något om små
barns utveckling samt om hur man som vuxen kan
relatera till dem. Bland informanterna fanns flera
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som är föräldrar med direkta erfarenheter: ”Jag har i
alla fall märkt att det har hjälpt väldigt mycket att ha
den erfarenheten” (2:27). I den fortsatta diskussionen om erfarenhet av små barn lyfts frågan om det
är ”… bara de som har barn (som) kan arbeta med
Språkstegen?”, eller om det är en fråga om personlig fallenhet. Några i personalen hade deltagit i ett
tvådagarsinternat och en informant gjorde följande
jämförelse:

Sång och ramsor ”jag lär både föräldrar
och barn så de får vara med och öva in
nya ramsor som man kan använda och
sjunga för barnen tillsammans” (3:1)
Olika varianter på sagostunder för olika
åldrar, till exempel babykaféer, Fantastiska
fredag, djungelgympa, med mera
Högläsning på många olika sätt
och nivåer

som X (medarbetare) och jag gick på. Det var jättebra för då fick man verkligen inspiration kring hur
man kan arbeta för att få till en bra sagostund för
små barn och man får tips. […] men, hon [medarbetaren] var inte riktigt bekväm att göra de grejerna. Det
blir ett annat, man får bjuda lite mer, man får teater
och spexa lite mer och alla tror jag inte känner sig
bekväma med det. (2:27)

Hopsättning av boklådor och språkpåsar
till BHV, förskolor och familjer, ibland
utifrån en logopeds ”bokrecept”
Rekommendationer till föräldrar om
lämplig litteratur utifrån kännedom om
barnlitteratur, språkutveckling och flerspråkighet

Här handlar det inte enbart om erfarenhet av barn
utan om personlighet och preferenser. I sin studie
av barnbibliotekariens kompetens kommer Lindberg
(2019) fram till att den ofta beskrivs i termer av
engagemang, ”eld och låga”, vilket kan leda till att
det som egentligen är professionell kompetens blir
osynliggjort. Medan talang för lekfullhet är värdefull
i mötet med barn finns dock andra sätt att uttrycka
engagemang och vilka också kommer fram i materialet, särskilt genom hur olika aktiviteter arrangeras
och hur miljön utformas.
Aktiviteter som biblioteken erbjuder små barn och
deras vårdnadshavare är många och varierade och
säger en del om hur personalen som kollektiv arbetar med språkutveckling:

Skapandet av familjevänliga miljöer med
tillgång till leksaker och rekvisita som
stimulerar språkutveckling i lekfull form
och/eller förhöjer sagoberättande
Inbjudna teater- och musikföreställningar

I intervjuerna och i övrigt material framkommer
en mängd olika språkstimulerande metoder som
används i Blekinge och Kronoberg. De kan indelas i
olika typer av insatser, 1) Direkta och aktiva insatser
riktat till barn i biblioteksmiljön, till exempel olika
varianter på sago- och musikstunder, 2) Indirekta
insatser i biblioteksmiljön i form av inredning, utställningar och tillgång till artefakter såsom böcker,
leksaker, boksammansättningar i språkpåsar mm.
Informanterna beskriver välinarbetade språkstimulerande metoder, exempelvis babykaféer som
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är populära både bland personalen och besökarna
och som de gärna bygger vidare på genom Språkstegen: ”babykaféerna har också funnits länge (…)
Man kan känna att det är ett oerhört positivt och
roligt projekt som man skulle vilja jobba ännu mer
med…man skulle kunna ha andra träffar, språkträffar…”(1:32). Insatserna inkluderar det som språkstegarna personligen ansvarar för, till exempel att
leda sagostunder eller babykaféer, och insatser
där andra aktörer bjuds eller köps in men som är
utvalda i språkutvecklande syfte, exempelvis teaterföreställningar för de minsta barnen (”I vår sånglåda”) eller ’meditativa sagor’. Det finns också ett
antal olika aktiviteter riktade till förskolegrupper och
äldre barn så som Djungelgympa för barn från tre år
och Fantastiska fredag för barn som är hemma eller
kommer med familjen efter förskolan.
En aspekt på sagostunder är att välja böcker/
berättelser som fungerar för grupper och informanterna uttrycker ett behov av att hålla sig uppdaterade, inte enbart på utgivningen utan också ”koll
på vad som funkar” (2:24). Flera praktiker förekom:
att läsa recensioner från Bibliotekstjänst, att testa
sig fram, och att få tips från kollegor. Ett problem
som nämndes var centralisering av bokinköp som
innebär att personalen på enskilda bibliotek ”får inte
samma tid att kolla böckerna som förr, (trots att)
det är ändå viktigt att kämpa för kompetensen hos
bibliotekarierna.” (3:48)
I intervjuerna med språkstegarna framkommer hur
språkutveckling är inbegripen i de aktiviteter de
organiserar på ett självklart sätt, till exempel, när
personalen skapar förutsättningar för lustläsning
genom att sätta samman högläsning med lek:
Det är egentligen att barn vill leka och då tänkte vi att
man är på ett bibliotek, då kan man leka litteraturen
(…) högläsning medan barnet leker, det kan faktiskt

höra ihop, att man ta med sig det hem också. Fortsätt leka litteraturen hemma, läs en bok, lek det sen,
läs om Bojan och tåget och bygg sedan tågbanor (…)
det kan göra att man minns det man har hört. (1:24)
Förutsättningar för berättelseskapande erbjuds på
biblioteken genom tillgång till leksaker och andra
artefakter, till exempel på aktiviteten Lek och läs
cirkulerar ett antal ”hus” mellan olika bibliotek:
Vi har Mamma Mus ladugård och kossor och Emil
och Ida och sedan har vi Bamse och Babblarna (…)
så har vi ett garage, så är det lite olika fordonsböcker
till och många olika fordon och gubbar (1:24).
Husen är tydligen populära hos barnen även om
böckerna inte är alltid kommer till användning: ”sen
ser vi inte jättemycket att föräldern läser…” (1:25)
kommenterar en informant i ett något besviket
tonläge. Men, de språkutvecklande effekterna av lek
tas upp av en informant ”De leker med de här husen,
alla i den åldern så de är jättesmå. Det är roligt att
se hur de kan benämna alla figurerna i Bamse när
de är jättesmå. Då hör man ordförrådet” (1:25).
Som syns ovan är leken en viktig aspekt av de
språkstimulerande aktiviteterna, vilket också bekräftas av forskning. I inledningen till sin bok om att
skapa språk och mening i förskolemiljön definierar
Dahlbeck och Westlund (2018) språk som ett verktyg och vi utgår från deras definition som ett sätt att
i teoretisk belysning se på vad språkstegarna redan
erbjuder sina unga användare:
Språk i vid mening, är ett verktyg som vi använder
för att kommunicera och förstå världen. Språk tar
sig olika uttryck. Olika modersmål, olika dialekter, olika ordval och tonlägen är tillsammans med
kroppsliga uttryck, rörelser och klädval exempel på
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sådana uttryck. Musik, konst, dans drama – listan
över språkliga uttrycksformer kan göras oändlig. Att
äga förmågan att kommunicera tankar, frågor, idéer
och förståelser innebär att ha makt. Språk är intimt
kopplad till vår identitet. Språk finns med oss ständigt i vårt varande i världen. (Dahlbeck & Westlund,
2018:9).

Kunskaper om förmedling av litteratur
och av Språkstegens koncept
Att kunna marknadsföra Språkstegen som koncept
och därmed känna sig trygg i att erbjuda något
värdefullt till barnfamiljerna beskrevs i intervjuerna
med både entusiasm och kreativitet.

Dahlbeck och Westlund utgår från semiotikforskaren Gunther Kress i sitt resonemang att det är
viktigt att inte enbart ha fokus på barns inlärning av
skriftspråket utan att se till deras meningsskapande
i olika former: i lek, i teckningar, i rörelser och så
vidare. Språkutveckling innebär således att barnet
kontinuerligt utvecklar sin förmåga att kommunicera. Med Kress bredare sätt att se på språk- och
kommunikationsutveckling behöver inte koppling
till böcker i sig vara avgörande för att barn utvecklar
sitt språk utan det är möjligheten att kommunicera
sina upplevelser och förståelser som stimulerar
språkutveckling. Men böckerna kan fungera som
viktiga och lätt tillgängliga verktyg som förmedlar
ord och idéer och som förstärks av lek och rörelse.
I inventeringen ovan av aktiviteter som biblioteken
erbjuder finns en tydlig koppling mellan forskningen
och barnbibliotekets verksamheter.

Förmedling av konceptet sker på många och
varierade sätt:
Schemalagda aktiviteter där språkutveckling tas upp, vanligtvis i samband
med litteraturförmedling där ”vi pratar om
hur man kan stimulera och komma igång
med små barns pekböcker” (3:7). Dessa
aktiviteter åldersanpassas utifrån insikter
och kännedom om gruppen man har
framför sig
Visning av bibliotekets olika resurser
och information om verksamheter för
barnfamiljer
Via bokkassar/språkpåsar med
information till föräldrar
Information som sprids om webbplatserna
för Språkstegen och Bokstart:
här finns praktiska råd och tips om
språkutveckling och läsning till föräldrar,
forskningsartiklar om språkutveckling,
inspelade föreläsningar och filmade
aktiviteter

Information om språkutveckling och flerspråkighet
förmedlas till barnfamiljer muntligt och i olika format och på olika språk. Språkstegarna visar också
och tipsar om språkstimulerande metoder som kan
användas både av samarbetspartners och föräldrar.
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Till detta har språkstegarna ett eget ”väldigt snyggt
grafiskt material” som sprids inte enbart till BHV
och förskolorna utan även ”lite mer runt i staden
[…] i simhallen i en liten plastbalja ligger sådana
badböcker och med en inplastad Språkstegen [budskap] - ’läs lite medan ni byter om’. ” (1:34). Ambitionen är att Språkstegen ska synas i vardagen överallt
och idéerna om hur det skulle kunna synliggöras var
vid tiden för fokusgruppintervjuerna många. Vanligtvis har någon person ansvaret för att sprida information om Språkstegen, men som en informant
påpekar: ”Alla våra kollegor är ansvariga för barnoch ungdomsverksamhet, men på min arbetsplats
är det jag som har huvudansvaret att förmedla ut
kring Språkstegen, men alla jobbar med det” (1:5).
Utmaningar i förmedlingsarbetet består mestadels
av osäkerheten kring den egna kompetensen: att
inte kunna tillräckligt om språkutveckling eller barnlitteratur i samtal med föräldrar:
Jag tror ändå att det är motståndet hos mig, att jag
inte känner mig helt bekvämt med att ha föräldra-

gruppträffarna, det är att jag känner att det inte sitter
riktigt, […]. Jag har inte läst på, det är mitt eget fel.
Jag skulle kunna läsa på bättre, men det blir inte av
på det viset. (1:46-7)
Informanterna uttryckte också en osäkerhet kring
förmedling som bottnade i att de inte visste var
professionsgränserna gick, det vill säga att inte veta
vad BHV tar upp med föräldrarna om språkutveckling. Detta problem tas upp mer ingående i kapitel
Tema samverkan.
Ett närbesläktat problem som togs upp var risken
”att slå in öppna dörrar”. En diskussion uppstod i en
av intervjuerna där en informant tvivlade på nyttan
av att ta upp språkutveckling med föräldrar:
A: Inte behöver jag [som förälder] gå till biblioteket
och det ska sitta en bibliotekarie där och tala om för
mig hur viktigt det är att läsa för mitt barn. Det begriper jag … inte bara läsa utan prata med mitt barn, det
begriper jag själv. (2:17)
B: Den tanken har jag också haft och sen fick jag ett
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uppvaknande när jag var på föräldramöte med min
egen son […] jag fick den kommentaren från en av
fröknarna, det märks att ni läser för ert barn. Jag
bara tänkte, men märks det så tydligt? Då måste de
ha något att jämföra med. (2:18)
Diskussionen i fokusgruppen landade i att det som
är självklart för en språkstegare är inte nödvändigtvis självklart för alla föräldrar även om många
redan har insett vikten av att läsa för sina barn.
Diskussionen tog en intressant vändning ”Då är det
bra om man kan luta sig tillbaka på lite forskning
och säga…”. Återigen uttrycks en önskan att kunna
övertyga och legitimera sig genom att citera en
auktoritativ forskningskälla. Kommentaren är intressant för det visar på ett behov av att kunna knyta
den egna professionen till forskning, en symbolisk
handling som ska övertyga åhöraren om riktigheten
i det man påstår.

Vad vill språkstegarna kunna mer om?
Det mesta av det som språkstegarna vill kunna
mer om sammanfaller med det de redan kan; de vill

uppdatera och fördjupa sina kunskaper om språkutveckling, flerspråkighet, barnlitteratur och förmedling. Därtill vill de kunna mer om:
Det språkstegarne ville lära sig mer om
sammanfaller med det som de redan kan.
Därtill vill de kunna mer om:
Utvärdering – exempelvis hur skillnader
kan mätas efter olika insatser
Att kunna verbalisera nyttan och behov för
att bättre kunna förhandla med chefer och
politiker
Samverkan och hållbarhet
Vad gäller utvärdering visar forskningsstudier om
bokgåvoprogram att det är oerhört svårt att mäta
effekterna av språkutvecklingsinsatser därför att
det ingår så många faktorer som kan påverka –
barnens socioekonomiska miljö och hälsa, föräldrarnas intresse, uppväxtvillkor med mera. Forskningen visar överlag att bokgåvoprogram är populära
bland barnfamiljer och de få longitudinella studier
som finns visar att barn som har deltagit utvecklas
språkligt bättre än barn som inte har deltagit. För
språkstegarnas del kan det vara tryggt att veta om
det man gör har effekt ’här och nu’ så kunskaper om
hur aktiviteterna och verksamheter kan utvärderas
på olika sätt är klart värdefulla.
Den andra punkten i listan ovan kan behöva en
förklaring. Språkstegarna påpekar att de saknar
förutsättningar för att nå fram till alla grupper i samhället och de vet inte heller på vilket sätt och med
vilka argument de kan påverka ledning och politiker.
Det handlar om att kunna, utifrån sin egen expertis,
kommunicera det som behövs för att kunna utföra
sitt jobb på effektiva sätt. Ett exempel som togs
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upp i avsnittet om flerspråkighet är öppettider och
lokaliseringen av biblioteket i relation till nyanlända
familjer som saknar biblioteksvana. Man kan ha hur
många goda idéer som helst om tidig lässtimulans
men de sätts ur spel om biblioteket inte har öppet
på tider som är lämpliga för besökaren. Att kunna
formulera sin egen expertis och professionalitet får
enligt Lindberg (2019) allt större betydelse och vi
kan konstatera att en viktig aspekt av språkstegarnas kompetens är att kunna övertyga beslutsfattare
att skapa rimliga förutsättningar för deras arbete.
Detta är också ett problem som har lyfts i den brittiska forskningen om Bookstart där Rankin (2015)
konstaterar att det är svårt att få politiker på både
lokal och nationell nivå att förstå bibliotekets potential och bibliotekariens betydelse för små barns
språkutveckling.
Vad gäller samverkan och hållbarhet gav flera informanter uttryck för att de skulle vilja lära mer om
bådadera på en övergripande nivå – hur går man
tillväga när samverkan ska upprättas? På vilka sätt
görs den hållbar? En informant föreslog framtagandet av en enkel handbok som överlever projektformen för Språkstegen:
En handbok för dig som jobbar med Språkstegen, att
det hade varit ett sätt att säkra [samverkan]. Sätter
man den, då är det minsta möjliga kunskap man
behöver för att jobba med Språkstegen. Då vet man
att då får du den som är ny så läser du den och då
vet man att den har det, vet varför bakgrunden. Det
är kanske en förutsättning för att det ska kunna leva
vidare. [Projektledaren] skriver i sin tjänst en handbok och sen är det den som är projektledaren sen i
fortsättningen, när inte tjänsten finns mer. (1:99)

Språkstegens kunskapskärna
i teoretisk belysning
Finns det en gemensam kunskapskärna som
uttrycker språkstegarnas professionella expertis?
Vi menar att det finns det. Vid en sammanfattning
av materialet som utgörs av fokusgruppsintervjuer,
facebooksinlägg, styrdokument, webbplats med
mera framtonar en beskrivning av vad som utgör
Språkstegarnas kunskapskärna. Det empiriska
materialet som i mångt och mycket utgår från vad
språkstegare gör och upplever, det vill säga i den
konkreta implementeringsnivån, kan vi (och även
språkstegarna) härleda till forskning och teoretiskt
förhållningsätt. Många av aktiviteterna som erbjuds
barnfamiljer tar sin utgångspunkt i teorier om barns
språk- och kommunikationsutveckling och i kunskaper om barnlitteratur. På en övergripande nivå
syns förhållningsätt till barn som tyder på kunskap
om barns villkor och utveckling och om bibliotekets
uppgift i relation till barn. En språkstegare beskriver
det så här:
…en vilja att önska att barn gör upptäckter och
utvecklas, men genom lust. Det är lusten och inspirationen som man hoppas ska leda till all möjlig
utveckling, därav språkutveckling är en viktig, men
en av alla utvecklingar. Jag tänker jättemycket på
att barn ska utveckla sina olika sinnen, så jobbar
vi mycket, både med bild och hörsel och rörelser,
inte bara språk eller läsning (…) man vill öppna upp
världen.( …) Det är det man önskar och samtidigt ska
det vara en demokratisk plats, en källkritisk plats och
det ska vara en mötesplats. (3:58–59)
Citatet reflekterar dels en teoretisk kunskap om
barns lärande och dels ett samhällsansvar för alla
barn och deras utveckling med betoning på lust
till lärande och den medborgerliga rätten till kul-
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”Vi jobbar alla med samma barn, barnhälsovården, vi, skolan, förskolan, men på
olika sätt. Det gäller att komma ihåg det.”
turell delaktighet. Språkutveckling ingår därmed
som viktig del i barns utveckling men den är inte
isolerad från övrig utveckling. En medborgerlig syn
på barn måste det också finnas utrymme för det
flerspråkiga barnet, för barn som har andra villkor,
erfarenheter, preferenser, åsikter och perspektiv än
majoriteten. Att gemensamt dela synen på barn och
barndom är viktig för språkstegaridentiteten och tas
upp av en av informanterna:
Vi jobbar alla med samma barn, barnhälsovården,
vi, skolan, förskolan, men på olika sätt. Det gäller att
komma ihåg det. (3:38)
För att tydliggöra språkstegens koppling till teori
och därmed kompetenserna som språkstegarna

utövar eller har möjligheter att appropiera9 på arbetsplatsen har vi granskat det omfattande informations- och utbildningsmaterial som producerats
av Kulturrådet för Bokstart samt material som finns
att tillgå via bibliotekens facebookgrupp, Språkstegens facebooksida och webbplats. Materialet
ger en fingervisning om vad språkstegarna förväntas kunna inom sitt arbete. Granskningen är därför
ett sätt att härleda implementeringsnivån tillbaks till
det kunskapsanspråk som Språkstegen vill utveckla
och befästa inom Blekinge och Kronobergs barnbibliotek.
På webbplatsen för Bokstart (2018) under rubriken
”Tidig lässtimulans” hänvisat direkt till forskning i
form av Jonas Anderssons (2015) forskningsöver-

Appropiering är ett sociologiskt begrepp med innebörden att en person tillägnar sig andra individers kunskaper och gör dem till sina
egna. Det används främst inom sociokulturellt perspektiv på lärande. Individen lär sig att förstå och bruka kulturella redskap, till exempel
att lära sig läsa eller uttrycka sig på andra sätt främst genom att lära sig av någon annan. (Wikipedia)

9
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sikt ”Med läsning som mål”. Översikten lyfter fram
forskning som visar att processen mot läsande och
skrivande börjar mycket tidigt i ett barns liv. Det
poängteras att vägen till läsning sker främst genom
sociala och kommunikativa interaktioner med andra
människor i den värld som finns omkring barnet.
Detta är kärnan i Språkstegen – att nå ut till barnfamiljer i mycket tidig ålder och visa bland annat
hur dialogisk högläsning går till.
Forskningen Andersson hänvisar till i översikten
visar att nyare forskning i barns språkutveckling
har tagit stort intryck av forskaren och psykologen
Lev S Vygotskiij (1896–1934). Hans sociokulturella
teoribildning har vunnit insteg i såväl internationell
som nationell pedagogisk forskning och genomsyrar idag arbetet i förskolor och skolor i Sverige.
Enligt sociokulturell teori sker inlärning genom att
samspela med andra i en specifik omgivning, dvs.
att lärande är situerade. Detta innebär till exempel
att det är lättare att lära sig läsa i ett hem fyllt av
böcker och läsintresserade vuxna än i ett hem
som saknar bådadera. I barnbibliotekskontexten
är därför böcker, berättelser, sång och lek viktiga
verktyg i arbetet att stimulera barns språkutveckling. Med hänvisning till bland andra Carina Fasts
studier framhålls att språkutveckling och förmågan
att kommunicera med andra inte enbart stimuleras
av tal och text utan också av populärkultur, symboler, musik, bilder och rörelser (i Andersson 2015).
Aktiviteter som bygger på ett sociokulturellt förhållningssätt till barns lärande genomsyrar barnbiblioteken. Det framträder i materialet i till exempel
aktiviteter som Lek och Läs, som vi nämnde tidigare
i detta kapitel, Meditativa sagor och Djungelgympa,
genom anställning av personal med musikkunskaper, i variationen på sagostunder och i kreativiteten
språkstegarna ger uttryck för.

På kulturradet.se kan du ladda ner
Jonas Anderssons forskningsöversikt
”Med läsning som mål”.

Forskning med ett sociokulturellt perspektiv, som
till exempel Fasts och Elisabeth Björklunds (2010)
studier där små barns språk- och kommunikationsutveckling har studerats genom att observera (ofta
genom videoinspelningar) deras lek och samspel
med olika artefakter (till exempel bilderböcker,
leksaker, datorer och mobiltelefoner) samt platser.
Gehör för denna typ av forskningsresultat syns i
uppmuntran till lek i samband med språkutvecklande aktiviteter, i tillgång till saker som stimulerar
till lek och surfplattor på barnbiblioteken samt i nytänkande kring rummets utformning och inredning.
Betoningen på vikten av samtal kring högläsning
för små barn härrör från forskning som visar att
dialog mellan den vuxna och barnet främjar barns
meningsskapande och språkutveckling (exempelvis
Mol m.fl. 2008). Språkutvecklande aktiviteter som
bygger på lek, musik, dans, drama och konst tar
inspiration från forskning som visar hur barn använder en mängd olika uttryckssätt utöver text (exempelvis Fast 2019). Bibliotek i Blekinge och Kronoberg som satsar på barnböcker och sagostunder
på flera olika språk, och på flerspråkiga bokpåsar
beaktar forskning som visar hur viktigt det är för
barns självkänsla och identitetsutveckling att deras
modersmål ges utrymme och legitimitet (Axelsson
2010). Det som vi inte har sett mycket av däremot
är satsningar på digital teknologi för små barn trots
att studier visar hur det öppnar för nya sätt för små
barn att tolka och finna mening i bilder och symboler (se exempelvis Marsh 2010; Fast 2019). Men det
är kanske en tidsfråga?
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”Bibliotek i Blekinge och Kronoberg som satsar på
barnböcker och sagostunder på flera olika språk, och på flerspråkiga bokpåsar beaktar forskning som visar hur viktigt
det är för barns självkänsla och identitetsutveckling
att deras modersmål ges utrymme och legitimitet.”
Sammanfattningsvis, detta kapitel visar från ett
praktikgemenskapsperspektiv att språkstegarnas
kompetenser är omfattande. De finns på en kollektiv
nivå men kan, åtminstone i teorin, appropieras av
alla som deltar i gemenskapen.
Arbetet som språkstegare framstår som kvalificerat,
krävande och engagerande för de allra flesta. Det
som språkstegarna önskar sig kunna mer om är
framförallt fördjupning och förnyelse i form av kontinuerlig fortbildning och nätverkande både inom
den egna organisationen, den egna professionen
och över professionsgränserna.

EN SKED FÖR
PAPPA...

DADA...
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7. Sammanfattande reflektioner
Språkstegen är en satsning som har ambitionen
att genom samverkan och samordning erbjuda
Blekinge och Kronobergs barnfamiljer hållbara
strukturer för små barns språkutveckling. Genom
följeforskning av bibliotekens arbete med Språkstegen har vi kunnat urskilja tre huvudstrategier för
implementering i detta omfattande arbete:
kommunikation på och genom alla nivåer
genom upprättande av nätverk mellan
biblioteken med regelbundna möten, en
referensgrupp, en styrgrupp, facebookgrupp för bibliotekens språkstegare och
facebooksida och webb samt lokala
språkstegennätverk för samtliga aktörer
involverade i utvecklingsarbetet
kontinuerlig fortbildning i form av
konferenser och utbildningsdagar
inspiration och uppmuntran genom goda
exempel och ’nuddning’ bland annat
Vad vi kan se har dessa strategier fungerat väl i
strävan att hålla samman språkstegarna kring ett
professionellt objekt, skapa möjligheter för lärande
och samverkan samt bidrar till att skapa känslor av
gemenskap och identitet.
Utmaningarna är och har varit många. Språkstegen
omfattar många bibliotek i tretton kommuner och
två regioner med olika politiska styrningar och
resurser. Många av biblioteken ligger i glesbygden
och saknar de resurser som stadsbiblioteken har
tillgång till. Ökningen av antalet privata vårdcentraler och förskolor gör logistiken kring kommunikation

10

och samverkan tungrodd. Fördelen med organisationsstrukturen är att den är flexibel och utvecklingen i varje kommun kan anpassas till de lokala
förutsättningarna. Samtidigt är det på den lokala
nivån som implementering sker, det är så att säga,
’där det händer’. Men det kan finnas hinder till både
regionala och nationella satsningar, till exempel i
form av hur fördelning av resurser till Språkstegen
eller andra prioriteringar sker. I det empiriska materialet nämns det att det har för några språkstegare
varit svårt att få de lokala chefernas fulla stöd eller
att komma i kontakt med cheferna i primärvården
som har det administrativa ansvaret BHV eller
förskolornas rektorer och förvaltningschefer10. Från
början saknades hållbara strukturer för samverkan
men ett mål för Språkstegen som utvecklingsarbete
var att upprätta dessa. I sin kunskapsöversikt om
skolbibliotek pekar Gärdén (2017) på mängden
studier med fokus på samverkan och konstaterar
att det är ett återkommande och svårt problem att
lösa. Språkstegen visar att det går att få samverkan
med andra professioner att fungera men att det tar
lång tid och kräver enträget arbete. I detta sammanhang är det viktigt att språkstegarna i fortsättningen
kan tala för sig och argumentera för sin sak. För att
kunna övertyga chefer och politiker är det viktigt att
identifiera och formulera språkstegarnas kompetenser, vikten av samverkan och hur den utgör ett
bidrag till samhället i övrigt. I och med att Språkstegen införlivas med ordinarie verksamhet finns inte
längre samma stöd från en projektledare som kan
föra de lokala verksamheternas talan eller ’knuffa
igång’ sektorsövergripande samverkan. Därför är
det angeläget att språkstegarna kan beskriva vad
de gör, behöver och varför det är viktigt. Att barnbibliotekens personal har haft svårt att sätta ord på

Föreliggande rapport har inte inkluderat bibliotekschefernas utsagor i datainsamlingen/det empiriska materialet.
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”Språkstegen visar att det går att få samverkan med
andra professioner att fungera men att det tar lång tid
och kräver enträget arbete.”

sin professionella expertis kan ha att göra med låg
status inom biblioteksvärlden och enligt projektledaren kan det bero på:
att det är ett kvinnodominerat yrke tror jag. Inom förskolan har det hänt mycket, men de är långt många
fler och har mer muskler. De har en egen tidskrift.
Tänk om det skulle finnas ett forum som bara handlade om barnbibliotekspedagogik! (projektledaren)
Projektledarens förslag förefaller oss vara långsiktigt och konstruktivt och skulle ge barnbibliotekspersonal ett diskussionsforum, en källa till relevant
kunskap samt inspiration. Även på en symbolisk
nivå kan det bidra till att legitimera ett professionsanspråk.
Språkstegen skiljer sig från de flesta andra bokgåvoprogram genom att bibliotekets språkstegare inte
gör hembesök hos barnfamiljerna. Forskningsstudier från andra länder, exempelvis Storbritannien
och Danmark, (se kap. 2) poängterar att hembesök
bäst görs av barnbibliotekarier som dels har kunskaper om språkutveckling och barnlitteratur och
dels inte i lika hög grad uppfattas representera en
myndighet. En dansk studie fann dock att arbetsbördan på bibliotekarierna var mycket stor.
Språkstegens lösning att låta bokgåvan levereras av
BHV som också läser med barnet och samtalar om
vikten av tidig språkutveckling med enskilda familjer
är ett effektivt sätt att se till att näst intill samtliga
familjer i de båda länen nås av insatsen. Det är
möjligt att det också stärker samverkan mellan BHV
och biblioteken och understryker behovet av gemensamma utbildningsdagar.
En annan avgörande faktor för Språkstegen har varit
finansiering. Osäkerhet kring finansiering påverkar

ambitionen att Språkstegen ska vara hållbar och
stå på egna ben och det påverkar hur medarbetarna
uppfattar projektet dvs. om det är värt att investera
tid och ansträngning i det. Språkstegen lyckades
få tillräckligt med finansiering för att anställa en
projektledare på heltid, vilket har varit avgörande
för etableringen och efter mer än tre års arbete är
arbetet på väg att införlivas i bibliotekens och övriga
organisationers ordinarie verksamhet. Fördelen med
att Språkstegen finansierades som ett projekt är att
projektformen är flexibel eftersom den går att ändra,
utvidga eller även lägga ner om det visar sig inte
fungera. Språkstegen som projekt har haft utrymme
att experimentera, vara problemlösande och prova
sig fram och därmed lyckats sammanföra olika
slags kompetenser. De involverade på biblioteken
har kunnat ta olika roller, utveckla ett gemensamt
språk och upprätta gemensamma målbilder och
praktiker. På så sätt har det varit möjligt att överbrygga klyftor mellan professioner och organisationer.
Vi har använt begreppen praktikgemenskap och
praktikförståelse för att kunna identifiera hur
språkstegarnas kompetenser kommer till uttryck i
det empiriska materialet. Det har gett oss möjlighet
att få syn på omfattande kompetenser som ägs
gemensamt av språkstegarna samt möjligheter för
individuella deltagare att appropiera dessa för egen
del genom aktivt deltagande i barnbibliotekets olika
praktiker. Med det sagt ska det också påpekas att
praktiker utvecklas för att möta vardagliga problem
i vardagliga miljöer – när vardagen eller miljön
förändras kan dessa över tid välutvecklade praktiker
visa sig vara obsoleta, helt eller delvis. Ett exempel
är när barngrupper förändras till att inkludera barn
som saknar tillräckliga kunskaper i svenska för att
kunna tillgodogöra sig en traditionell sagostund.
Nya praktiker måste utvecklas och de i sin tur ska
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grundas i teoretiska kunskaper om språkutveckling, flerspråkighet, barnlitteratur, förmedling samt
i kunskaper om hur man bäst kan arrangera en
sagostund som fungerar för alla deltagare och i den
miljön där man befinner sig. Något som språkstegarna dock var måna om i fråga om kompetensutveckling var teoretisk förankring och förnyelse
för att kunna driva utvecklingen framåt och för att
kunna inta positionen som professionell gentemot
barnfamiljerna och andra professioner. Ett sådant
engagemang tyder på en vilja att ifrågasätta och
vidareutveckla stelnade praktiker.
Intresset för ’hands-on’ kunskaper var stor och sågs
som tekniker ”som inte lärs ut på utbildningarna”
– just därför att de ofta är både plats- och situationsbundna. Här har språkstegarna möjligheter
att lära av varandra genom nätverkande och också
genom inspiration på gemensamma utbildningsdagar och konferenser. I det empiriska materialet
förekommer det på några ställen att kunskap om
barnlitteratur ”är ändå vår yrkeskompetens”, något
som kan diskuteras. Språkstegarnas kompetens
är som vi ser det mer omfattande än så. Kunskap
om barnlitteratur är onekligen viktig men hänger
ihop med förmåga att förmedla den, förmågan att
arrangera aktiviteter för små barn, förmågan att
samverka med andra aktörer både inom och utom
organisationen. Barns språkutveckling och medieanvändning är andra områden de besitter kunskap
om samt inte minst kunskap om barn och barndom
i ett modernt samhälle. Hur språkstegaren ser på
vikten av kunskap om barnlitteratur skulle kunna
lyftas och sättas i relation till andra kompetenser
som nämndes ovan. På så sätt kan det som görs
inom Språkstegen synliggöras och värdesättas. I

detta sammanhang är det viktigt att tid avsätts för
egen läsning antingen det är av forskningsbaserad
litteratur eller för att uppdatera kunskaper om barnlitteratur. Frestelsen att på arbetsplatsen i stället
sysselsätta sig med planering av aktiviteter och
operationalisering av dessa är stark – det syns då
att man ’gör’ något och det är ofta mindre tankekrävande. Att utveckla en kultur på arbetsplatsen där
läsning premieras och värdesätts ett par timmar i
veckan skulle kunna motverka en kultur där ’görandet’ premieras före annat. Ett sätt att uppnå en
sådan kultur är att schemalägga tid för läsning och
anordna aktiviteter för att följa upp sådan.
Språkstegarna har efterlyst en tydlig kunskapskärna
för sitt arbete för att på så sätt stärkas i sin yrkesidentitet och i samverkan med andra professioner.
Ett sätt att förstärka forskningsanknytningen är att
bedriva forskningscirklar där medlemmarna väljer
ut, läser och diskuterar forskningsartiklar och/eller
böcker på schemalagda tider11. De kan då luta sig
och ta spjärn mot forskningsstudier när de utvecklar metoder för aktiviteter inom Språkstegen. Ett
förslag från språkstegarna var att skapa en genväg
dvs. läsa en relativt kort text om ett angeläget ämne
och sedan snabbtesta om kunskaperna sitter, ungefär som en frågesport. Varför inte? Det skulle fungera utmärkt som ett komplement till djupare läsning
och möjligtvis stimulera eller bekräfta ett autentiskt
intresse. På Språkstegens webbplats finns redan ett
antal begrepp som förklaras och som reflekterar de
teoretiska utgångspunkterna för språk- och kommunikationsutveckling (se under fliken Inspiration).
Webbplatsen för Bokstart är en guldgruva som
erbjuder en mängd studier och länkar som spänner
över de flesta av de kompetenser som språkste-

11
Följeforskningens delrapport från våren 2020 tog upp forskningscirkel som förslag till åtgärd på de behov som informanterna uttryckte redan i den första datainsamlingen. En sådan erbjöds och genomfördes därför för språkstegare under höstterminen 2020.

[ 63 ]

SAMMANFATTANDE REFLEKTIONER

garna vill vidareutveckla. En forskningscirkel kunde
mycket väl ta avstamp där.
Projektformen har sina fördelar och nackdelar,
beroende på individ och sammanhang. Å ena sidan
uppskattar vissa den föränderlighet som ett utvecklingsarbete innebär, där man under en något
obestämd tid (beroende på finansieringens status)
arbetar på ett annat sätt eller med nya arbetsuppgifter för att därefter (kanske) fortsätta ’som
vanligt’. Å andra sidan kan en sådan arbetssituation,
särskilt om den hänger ihop med korta, tidsbegränsade anställningar, innebära en ökad stress som
påverkar alla dimensioner av livet. Språkstegarna
har snabbt behövt bygga upp förtroende för varandra över professionsgränserna för att kunna arbeta
tillsammans och nå målen för samverkan – något
som visade sig inte alltid vara lätt. Men, utsikterna
för fortsatt arbete är goda och det kan bero delvis
på att målen är tydliga och samhällsnyttan med
samverkan är stor. Samhällsoro över barn och
ungas läsförmåga innebär att bokgåvoprogram
som Språkstegen ligger precis rätt i tiden. Vid vår
avslutande intervju med projektledaren kunde hon
konstatera:

Till sist vill vi avsluta rapporten med några ord av
mer personlig karaktär. Vi är mycket glada över
att få ha följt utvecklingsarbetet med Språkstegen
i Blekinge och Kronoberg. Under drygt två års tid
har vi mött människor som har berättat om sin
verksamhet, om sin kunskap och sina tillkortakommanden och som har ett brinnande engagemang för
barnen i sitt bibliotek. Tack till alla er som har ställt
upp på intervjuer, svarat på enkäter, skrivit loggbok.
Tack också för att vi fått vara med på lärträffar och
utbildningstillfällen som den drivande projektledaren bjudit in oss till. Det är ett stort och omfattande
utvecklingsarbete som är gediget och genomtänkt,
men som också har många utmaningar. Projektledningen har arbetat aktivt och konsekvent. För oss
har arbetet med att följa Språkstegen och språkstegarna varit spännande och lärorikt. Vi vet nu mycket
mer om barnbibliotekens arbete med språkutveckling för de yngsta, om samverkan mellan professioner och kompetensutveckling, om utvecklingsarbete
och mycket annat.

Alla som jobbar med bokstart vill ju liksom, det här
har ju bara börjat i Sverige. Så det skulle vara fantastiskt om den nationella satsningen fortsatte för att
ge stöd åt de lokala satsningar som nu i stort sett
ändå har ett lokalt ägarskap och har kommit igång
duktigt bra. […] Språkstegen flyger av sig självt! Så
är det när det är allra, allra bäst, när det är ett projekt
som får vingar och flyger in i framtiden.
Slutligen måste frågan ställas om Språkstegen gör
någon skillnad för barnfamiljerna, något som inte
studerats i denna följeforskning, men som kan vara
föremål för fortsatt forskning.
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BILAGA 1 KONCEPTBESKRIVNING

Bilaga 1. Konceptbeskrivning
Samverkan mellan olika institutioner beskrivs på
Språkstegens webbplats (20190611), sammanfattat
av författarna:
Förutsättningar för samverkan

Implementering

• Barnhälsovården når alla barn och familjer och
har kunskap om varje unik familj.

• Alla barn får boken Knacka på! vid 8-månader av
barnhälsovården vid hembesök. Dialogläsning
med barnet, information, motivation och riktad
inbjudan till det lokala biblioteket.

• Logopeder har djup kunskap om barns språkutveckling men har sällan utrymme att arbeta
främjande. Vi sprider deras kunskap både till
BHV och till bibliotekspersonal som arbetar
läsfrämjande.
• Biblioteket har kunskap om läsning som praktik,
har en barnvänlig tillgänglig plats för alla med
böcker för varje barns behov.
Mål för samverkan
• Vi vill tillsammans bygga hållbara strukturer
för små barns språkutveckling i alla kommuner
i Blekinge och Kronoberg.
• Vi vill ge regionalt stöd genom utbildning,
material och handledning till dem som möter
barnen och deras föräldrar.
• Vi vill genom ömsesidig samverkan nyttja
kompetenserna på bästa sätt.

• Bibliotekspersonal och BHV-sjuksköterska
medverkar tillsammans i alla föräldragrupper vid
ett särskilt tillfälle om språkutveckling, läsning,
böcker och bibliotek.
• Bibliotek i alla kommuner erbjuder öppna
program för 0–3 år.
• Alla barn får vid 18-månadersbesöket på BVC
ett individanpassat samtal kring läsning och
språkutveckling. Dialogläsning med barnet och
presentkort på samma bok delas ut. Boken är en
gåva från biblioteket där den hämtas.
• Lokal samverkan mellan professioner i lokala
Språkstegennätverk.
• BHV och bibliotek arbetar tillsammans med
läsfrämjande väntrum på BVC.
• Regelbunden utbildning för personal som arbetar
med Språkstegen.
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1. Förord
När Hanna i slutet av hösten blivit tjänstledig fick
jag förmånen att axla rollen som cirkelledare och
träda in då deltagarna var i full färd med att skriva
färdigt de texter som deltagandet i forskningscirkeln mynnat ut i. Bidragen från deltagarna i forskningscirkeln utgår från olika frågeställningar och
beskriver olika typer av undersökningar. De har
dock alla det gemensamt att en professionsgrundad nyfikenhet fått styra den arbetsprocess som
erbjudits struktur och stöd för lärande genom forskningscirkelns upplägg. Detta genomsyrar samtliga
bidrag i denna samling: deltagarnas nyfikenhet
smittar av sig på läsaren.

Inför hösten 2020 gick en inbjudan ut till folkbibliotek i Region Blekinge och Region Kronoberg med
en förfrågan om att anmäla intresse för deltagande i en forskningscirkel. Inbjudan riktade sig till
biblioteksanställda som arbetar med projektet
Språkstegen, inriktat på små barns språkutveckling. Gensvaret var gott och i september samlades
åtta biblioteksmedarbetare från olika kommuner i
regionerna tillsammans med cirkelledaren Hanna
Carlsson, lektor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Forskningscirkeln genomfördes i form av en uppdragsutbildning beställd
av Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg, med
stöd av projektmedel från Bokstart, och genomförd
av Linnéuniversitetet.
Idén med forskningscirkeln har varit att erbjuda
bibliotekarier som arbetar med Språkstegen en
möjlighet att fördjupa kunskaperna om små barns
språkutveckling genom att knyta an till egna, praktiskt grundade frågeställningar och erfarenheter. En
forskningscirkel är både en metod för kunskapsbildning och professionell utveckling samt en plats för
möten mellan forskare och yrkesverksamma. Under
betald arbetstid fick deltagarna möjlighet att ta del
av aktuell forskning, utbyta erfarenheter, formulera
relevanta forskningsfrågor grundade i den egna
professionella praktiken och genomföra en mindre
studie. Genom en serie träffar under hösten möttes
deltagarna för att tillsammans finna svar på frågor
sprungna ur deras yrkespraktik. Mellan träffarna läste och skrev deltagarna självständigt med stöd av
forskningscirkelns struktur och de forskningsfrågor
som deltagarna själva valt att undersöka. På så vis
erbjöd forskningscirkeln en mötesplats för lärande
med ett växelspel mellan teori och erfarenhet, och
mellan det individuella arbetet och dialogen inom
cirkeln.

Moa Averins bidrag undersöker hur personalen
bidrar till småbarns och deras vuxnas möte med
biblioteket – ett område som inte utforskats så
ingående tidigare. Utifrån en teoretiskt grundad
förståelse för barnperspektivet framträder i resultaten teman som belyser upplevelser av bemötande
utifrån olika perspektiv. I Hanna Ekstrands text undersöks hur ett BVC-väntrum ”används” av föräldrar
och barn - före och efter att ett förändringsprojekt
gjort om väntrummet till ett läsfrämjande väntrum.
I texten utforskas hur BVC görs till ambassadör för
läsning med kunnande och metoder från Språkstegen-arbetet. Åsa Sjösten Lilja presenterar en
litteraturstudie om högläsningens betydelse för
barn i småbarnsåldern. Fokus ligger på högläsning
i hemmiljön, eller under fritiden – inte i förskolan.
Undersökningen inramas och motiveras av det praktiska arbetet med att utforma en informationsfolder
om högläsning riktad till småbarnsföräldrar. I Malin
Sternerfors text undersöks hur föräldrar till barn i
åldern 1–3 år läser för barnen under föräldraledigheten, efter förskolan och vilket stöd föräldrarna vill
få från biblioteket för att stimuleras till att fortsätta
med högläsningen.
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I det redaktionella arbetet med att färdigställa
denna skrift har kollegorna Sara Ahlryd och Charlie
Järpvall, båda lektorer i biblioteks- och informationsvetenskap vid Linnéuniversitetet, varit oumbärliga. Det är vår förhoppning att texterna som
forskningscirkeln Språkstegen mynnat ut i kan
erbjuda läsning som inspirerar, väcker nyfikenhet
och bidrar till nya insikter för bibliotekspersonal
– liksom för andra som intresserar sig för små
barns läsutveckling.
Fredrik Hanell
Lektor i biblioteks- och informationsvetenskap
vid Linnéuniversitetet
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1. Bibliotekspersonalens påverkan
på ett besök på biblioteket
Moa Averin

1.1 Inledning
I bibliotekslagen går det att läsa att ”folkbiblioteken
ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och
ungdomar för att främja deras språkutveckling och
stimulera till läsning…” (SFS 2019:961, §8). Det
pågående arbetet med Språkstegen på biblioteket
har snävat in det ännu mer och fokuserar specifikt
på barn 0–3 år, för att tidigt arbeta med att främja
den språkliga utvecklingen (”Om språkstegen”, u.å.).
Bibliotekslagen slår fast att ”varje kommun ska ha
folkbibliotek. Folkbiblioteken ska vara tillgängliga
för alla och anpassade till användarnas behov” (SFS
2019:961, § 6). Det grundar sig i att det finns biblioteksanvändare och man skulle utifrån det kunna
argumentera för att bibliotek är inget utan de som
nyttjar dem. I längden innebär detta att användarna
även är väsentliga och centrala för oss som arbetar
på bibliotek, för utan dem hade vårt arbete varit
omöjligt. Men gäller detta åt båda hållen? Är personalen lika väsentlig för användarna som de är för
oss? Vilken roll spelar jag som bibliotekarie under
ett besök på biblioteket? Jag arbetar som barn- och
ungdomsbibliotekarie och innan corona-pandemin träffade jag dagligen barn och deras vuxna.
Anledningen till att jag skriver vuxna är för att det
inte nödvändigtvis är en vårdnadshavare, utan kan
exempelvis vara en farförälder. Men även om jag
dagligen träffar användare är det väldigt sällan jag
talar med dem om hur de upplever besöket och mig
som personal, utan fokus ligger på vad jag kan och
ska hjälpa dem med. Det är egentligen inte konstigt,
men samtidigt behöver jag veta vad användarna
förväntar sig av mig för att på bästa sätt kunna
bemöta deras önskemål.
Det har gjorts en del studier angående personalens
påverkan på ett biblioteksbesök, där fokus generellt sett ligger på personalens bemötande. 2006

genomfördes ett bemötandeprojekt på Linnéuniversitetets bibliotek i Växjö där man undersökte hur
användarna upplevde mötet med både biblioteket i
stort och personalen. Resultatet visar bland annat
att användarnas och personalens förväntningar inte
alltid är i samklang, utan att de har olika tankar om
hur besöket ska gå till (Henriksson & Rieloff, 2006).
Att förväntningarna skiljer sig åt är något som Karin
Sundström ser i de studier som hon har sammanställt i sin bemötanderapport Bemötande på bibliotek – både service management och solidaritet
(2008, s. 79, 83). Förväntningar som skiljer sig åt
kan i värsta fall bidra till en negativ upplevelse av ett
besök till biblioteket, både för användarna och för
personalen. En annan aspekt som flera undersökningar har gemensamt är att bemötandet är viktigt.
Gemensamma nämnare i diskussionerna kring vad
som gör ett bemötande mer eller mindre bra är tid,
attityd, kunskaper och till viss del miljön (Eriksson
2002; Henriksson & Rieloff 2006; Sundström 2008).
I relation till mängden texter som fokuserar på hur
vuxna upplever personalen är mängden studier
angående barns tankar relativt få. Med tanke på
att det handlar om en prioriterad grupp hade man
kunnat tänka sig att det egentligen skulle varit
det motsatta. Större delen av de studier som har
gjorts fokuserar på bibliotekariens upplevelser av
interaktionen med barnen. I sin magisteruppsats
menar Anna Eriksson (2002) att det finns två sätt
för bibliotekarier att arbeta riktat mot barn, antingen
genom att aktivt söka upp dem eller att vänta på
att bli uppsökt. I undersökningarna som riktar sig
uttalat mot vuxna finns inte denna diskussion med
på samma sätt, utan för det mesta finns det en underförstådd utgångspunkt att de vuxna användarna
söker upp bibliotekarien. Det kan bero på att barn
kan ha svårare för att ta steget att aktivt söka upp
en bibliotekarie, särskilt om denne befinner sig i en
disk som används av alla åldrar (Johansson 2010,
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”Barns perspektiv betyder det enskilda barnets
tankar och åsikter. Barnperspektiv betyder att vuxna
försöker tillvarata barns tankar och åsikter.”

s. 40). Hur personalen agerar och uppfattas har
därmed, minst, lika stor betydelse i mötet med barn
som med vuxna (Rydsjö & Elf, 2007; Eriksson 2002).
Kerstin Rydsjö och Anna-Carin Elf ställde 2007
samman en kunskapsöversikt över forskning kring
barnbibliotek och fann att flera studier pekar mot
att det finns olika sociala sammanhang i vilka barn
besöker bibliotek. Det är inte alla som besöker biblioteken själva utan ofta finns det en tredje person
iblandad, utöver barnet och biblioteket (s personal)
(2007, s. 69, 177), vilket är fallet för min undersökning. Specifikt så kommer det omfatta vuxna som
besöker biblioteket tillsammans med ett barn i
åldern 0–3 år, då barn i den åldern inte kan besöka
biblioteken utan en ansvarig vuxen närvarande.
1.1.1 Frågeställning och avgränsningar
Fokus för denna undersökning är att försöka ta reda
på: om, och i så fall hur, bidrar personal till småbarns
och deras vuxnas möte med biblioteket?
Foto: Växjö stadsbibliotek
Barn i åldern 0–3 år är beroende av de vuxna i sin
omgivning för att kunna ta sig till biblioteket, det är
inget de kan göra själva. Det är därmed de vuxna
som bestämmer i detta fall. Därför har jag valt att
vända mig till de vuxna, eftersom det är de som är
avgörande för huruvida barnen når biblioteket eller
inte.

1.2 Teoretiska perspektiv och begrepp
Genom min undersökning kommer jag använda mig
av och till viss del utgå ifrån begreppen barns perspektiv och barnperspektiv. Både begreppet barnperspektiv och barns perspektiv är mångfacetterade
och dess innebörd beror till viss del på vem det är
som använder det. Skulle man göra en väldigt enkel
uppdelning syftar barns perspektiv till det enskilda
barnets tankar och åsikter medan barnperspektiv är

de vuxnas ambition att se till att dessa respekteras
(Johansson, 2010, s. 24). Innebörden av barnperspektiv behöver dock inte begränsas till detta och
dess betydelse. Gunilla Halldén (2003) lyfter bland
annat det i sin diskussion om barnperspektivets
plats i forskning och menar då att barnperspektiv
kan utgå ifrån barns perspektiv genom att forskaren tolkar barns utsagor. Möjliga nackdelar med att
utgå ifrån att det finns specifika barn- och vuxenperspektiv är att man löper risk för att se människor
för mycket utifrån kategorier och bortse från
gemensamma nämnare och områden (Johansson
2010). Jag kommer trots detta arbeta utifrån dessa
begrepp.
I denna undersökning kommer jag att göra distinktionen att när jag refererar till barnperspektiv avser
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jag det som Barbro Johansson (2010, s. 39f) beskriver i sin redogörelse för begreppen. Det vill säga
att den vuxna vill respektera och försöka förstå hur
barn tänker och tycker kring ett visst fenomen. När
jag refererar till barns perspektiv syftar jag mer till
det som Åse Hedemark (2017, s. 244) och Johansson (2010, s. 30) beskriver som det nyare steget
inom forskning. Nämligen att barnen själva får vara
med och styra processen genom att komma med
förslag och ges ett större utrymme till att uttrycka
sina åsikter. Denna distinktion går även att koppla
till de skillnader som Amira Sofie Sandin (2011,
s. 196f) drar mellan deltagande och delaktighet.
Hon menar att för att barnets del i ex. ett projekt
ska räknas som delaktighet krävs det att barnet
har haft möjligheten att, precis som Hedemark och
Johansson menar, påverka processen både gällande utformning och genomförande. Sandin menar att
delaktighet är inget som man kan tilldelas utan att
det är något man gör, samt att delaktighet märks
genom att maktstrukturerna mellan barn och vuxen
försvinner. Sandin påpekar att projektet i sig kan
påverka huruvida det är möjligt att implementera
delaktighet och det är något som jag tycker stämmer med min forskning.
Barn har historiskt sett gått från att ses som becomings, det vill säga ”kommer-bli-vuxna” utan en
egen kultur, istället för beings, det vill säga ”är-barn”
med en egen kultur (Halldén 2003, s. 15; Hedemark
2017, s. 236). Genom valet att intervjua de vuxna
istället för barnen skulle min undersökning kunna
uppfattas som ta ett steg bort från denna utveckling. Jag hävdar dock att jag genom att undersöka
personalens roll i relation till både vuxna och barn
utgår delvis från barnperspektivet. Då i den förståelse av begreppet som Halldén (2003) lyfter fram,
nämligen av att sträva efter att utgå ifrån barns
bästa och se hur barnens position påverkas av olika

situationer, samt att vuxna har möjlighet att tolka
barns berättelser. I föreliggande studie får jag dock
inte ta del av barnens berättelser direkt från barnen,
utan jag får ta del av informanternas tolkningar av
barnens åsikter och tankar. För ytterligare reflektion
se nästgående avsnitt, jag kommer även diskutera
hur mitt val av att intervjua vuxna kan ha påverkat
resultatet i avsnittet ”slutsats”.

1.3 Metod
Metoden jag har valt att använda mig av är enskilda
intervjuer av den kvalitativa typen. Genom att genomföra kvalitativa intervjuer, istället för att använda exempelvis enkäter, öppnar intervjuaren upp för
möjligheten att ställa följdfrågor eller be intervjupersonen att utveckla sina svar (Ahrne & Svensson
2015, s. 38). Göran Ahrne och Peter Svensson påpekar dessutom att man i sina kvalitativa intervjuer
kan välja att följa eller bortse från den, eventuella,
intervjuguide man har satt ihop tidigare. Jag har i
föreliggande studie utgått ifrån en intervjuguide, se
bifogad bilaga, men varit beredd att anpassa mina
frågor utefter den enskilda intervjun. Därmed skapade jag bättre förutsättningar för att nå ett material
som besvarar den aktuella frågeställningen. Kort
sammanfattat diskuterades tid, mängden personal,
personalens bemötande, bibliotekets utformning
samt innehåll, andra besökare och aktiviteter.
Som beskrivit i föregående avsnitt har jag valt att
intervjua de vuxna istället för att direkt vända mig
till barnen, och därigenom rör jag mig på fältet för
”barnperspektiv” istället för ”barns perspektiv”. En
av anledningarna till att jag ändå gör det är att barnen, precis som jag skrivit tidigare, i den här åldern
är beroende av de vuxna för att besöka biblioteket.
En annan anledning är att jag inte träffar barnen
tillräckligt ofta för att det ska ha hunnit byggas
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upp ett förtroende för mig, jag är trots allt i mångt
och mycket en främling. Det har inte heller hunnit
byggas upp en kommunikationsväg. Barn i åldern
0–3 år har kommit olika långt i språket och jag har
inom tidsramen för undersökningen inte möjlighet
att lära mig hur varje enskilt barn kommunicerar och
etablera en tillräckligt tillitsfull och trygg relation.
Det är därmed med befogat att utgå ifrån samtal
de vuxna för att besvara undersökningens frågeställning.
Undersökningen utgår ifrån användare på Växjö
stadsbibliotek. Anledningen till att just stadsbiblioteket får agera nav för denna studie är för att det
ligger i centrum och har flest utlån/unika användare
per år, se nästgående avsnitt. Det är därmed rimligt
att anta att jag genom att utgå ifrån det biblioteket
når en så stor bredd av personer som jag möjligen
kan inom ramen för denna undersökning. Genom
att utgå ifrån biblioteket nås visserligen enbart de
som redan idag besöker biblioteket. Men då undersökningens syfte är att ta reda på hur personalen,
eventuellt, påverkar besöket är det mer intressant
att intervjua de som är redan använder sig av biblioteket.
Intervjuerna genomfördes under tidsperioden
oktober–november 2020. Då jag huvudsakligen
arbetar på en filial så genomfördes flera intervjuer
under fyra veckors tid. 12 vuxna deltog vid nio intervjuer och intervjuerna varade mellan 10–20 minuter.
Jag utgick ifrån användare som befann sig på eller
i närheten av barn- och ungdomsavdelningarna.
Det var ingen tillfrågad som tackade nej, det fanns
däremot alltid fler på plats än vad jag hann intervjua
vid varje tillfälle. Jag började därmed fråga de som
var närmast mig, samt försökte undvika att avbryta
om det var några som läste högt eller var mitt uppe i
en lek. Under själva intervjun förde jag anteckningar

istället för att spela in, då jag sedan tidigare har erfarenheten och uppfattningen av att det är fler som
är benägna att ställa upp på att intervjuas om man
inte spelar in dem. Jag renskrev sedan mina anteckningar direkt efter intervjun då jag fortfarande hade
samtalet färskt i minnet.
Planen var redan från början att genomföra kortare
intervjuer då de som identifierades som intressanta
som intervjupersoner var de som besökte biblioteket. Jag gjorde bedömningen att det var enklare
att få fler svar om jag utgick ifrån att genomföra
intervjuerna spontant på plats istället för att boka
in intervjuer vid ett annat tillfälle. Ahrne & Svensson
(2015, s. 42) menar att det inte finns något minimum för hur många intervjuer man ska genomföra
utan att man istället ska sträva efter att nå en mättnad i sitt material. Att nå mättnad innebär enligt
dem att man inte längre får några ”nya” svar, det vill
säga man får inte längre svar som man inte redan
har hört. De påpekar dock att om man nödvändigtvis ska prata om antal är 6–8 intervjuer/personer ett
slags minimum, men att man ofta kräver uppemot
10–15 intervjuer. Antalet personer jag har intervjuat
håller sig inom ramen för vad Ahrne och Svensson
anger som nödvändigt, även om antalet tillfällen har
varit färre. Vid tre av intervjuerna var det med två
informanter samtidigt, i samtliga fall pratade bägge
ungefär lika mycket.
Att jag är anställd på Växjö bibliotek kommer med
både för- och nackdelar och påverkar undersökningen i vissa avseende. När jag frågade användarna
om de ville ställa upp på en intervju hade jag min
namnskylt på mig där det står att jag är bibliotekarie
på Växjö stadsbibliotek. Jag uppfattade att flera
sneglade på den innan de svarade ja. Ahrne och
Svensson (2015, s. 43) påpekar att det kan vara av
fördel att erbjuda något i kompensation vid intervju-
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er som ersättning för att de deltar. Det kan vara så
att de informanter jag träffade kände sig motiverade
att delta för att jag just arbetar på biblioteket, och
att de möjligen kände att detta var en chans att
vara med och påverka. En nackdel med detta är att
informanterna eventuellt glider ifrån ämnet då de
vill lyfta upp något annat de känner har varit positivt
eller negativt, för att de som sagt ser detta som en
chans att påverka verksamheten. En annan möjlig
nackdel är att informanterna inte är helt ärliga,
eller tvekar inför att berätta något, då jag som sagt
arbetar på biblioteket och de inte vill uppfattas som
negativa. Eftersom jag arbetar på biblioteket har jag
tillgång till information som inte alla har tillgång till.

Det kan göra att jag upplevs som, vad Ahrne och
Svensson beskriver som ”påläst och informerad”
(2015, s. 44). En annan fördel med min tidigare
erfarenhet är att det öppnar även för möjligheten
att ställa frågor och resonera kring svar utifrån den
kunskap jag redan har om biblioteket, och om verksamheten i sin helhet.

1.4 Växjö kommun och
Växjö stadsbibliotek
För att placera in undersökningen i ett sammanhang
gällande platsen den är utförd på kommer här en
kortare beskrivning av både Växjö kommun och

Barnavdelningen: Här finns bilderböcker, småbarnsböcker, serier, föräldrahyllan, börja läsa, nyfiken på
(faktaböcker med mindre text), silent books (bilderböcker utan text), sagosamlingar och sång & ramsor
(böcker med ramsor, sånger etc.) Foto: M. Averin
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Växjö stadsbibliotek. Det kommer även föras en
kortare diskussion om hur det rådande läget, vid
tiden för undersökningen, angående Covid-19 och
dess möjliga påverkan på studien.
I Växjö kommun finns det sammanlagt tio bibliotek,
nio filialer och ett stadsbibliotek (Växjö bibliotek,
2020). Det sistnämnda är det bibliotek som är störst
och ligger mest centralt. 2019 hade stadsbiblioteket
öppet 306 dagar och det skedde ungefär 1 103 besök om dagen (Kungliga biblioteket, 2019). Biblioteket består av tre våningar och barn- och ungdomsavdelningen återfinns på plan 2. Avdelningen i sig
är uppdelad i en del som riktar sig mot yngre barn
(se bild) och en del som riktar sig mot ungdomar.
Utöver de olika planen finns även flera namngivna
platser eller rum. Exempel på dessa är Stjärnrummet och Antares (se bild). Rummen används bland
annat till aktiviteter såsom pyssel, sångstunder,
sagostunder och bokklubbar.
Vid tidpunkten för den här undersökningen var
antalet insjuknade med Covid-19 på uppgång igen
och i början på november beslutades det att Växjö
kommun skulle omfattas av striktare restriktioner.
Biblioteket uppmanade därmed sina användare att
inte stanna en längre tid på biblioteket och vi ställde
in våra aktiviteter mellan 4 november och 31 januari.
Jag kunde därmed inte motivera att genomföra
intervjuer efter 4 november och därmed bidra till
att användarna tillbringade längre tid är nödvändigt
på offentliga platser. Förutom att påverka perioden då jag kunde genomföra intervjuer kan läget
med Covid-19 även ha påverkat vilka som jag hade
möjlighet att intervjua. Det kan ha varit de som valt
att inte besöka biblioteket för tillfället. Man kan göra
antagandet att det var färre från äldre generationer
på plats med barn, med tanke på att de över 70 år
räknades som en riskgrupp. På biblioteket märkte

man även att det var färre barnfamiljer på plats
redan innan de nya restriktionerna, kanske hade jag
haft en annan pool av möjliga informanter om jag
gjort undersökningen exempelvis förra året. När
det gäller biblioteket som helhet hölls det i våras
inga aktiviteter mellan mars-juni, och som tidigare
nämnt blev de inställda även från november och
framåt. Vi har även haft begränsad service gällande
det digitala på biblioteket då det har varit svårt att
säkert kunna hålla avstånd.

1.5 Resultat
Gällande hur ofta de intervjuade besökte biblioteket var de vanligaste svaren någon gång i veckan
(6 informanter) eller någon gång i månaden (4 informanter). För en var det första gången medan en
brukade besöka biblioteket någon gång per år. Det
vanligaste var att barnet oftast eller alltid var med
(10 informanter meddelade detta). Informant 3
påpekar att hen alltid har med barnen då de inte är
självständiga än. Informant 1 berättar att hen oftast
går till biblioteket själv men lånar åt barnen. Hen
påpekar att det stora barnet har ett eget skolbibliotek så hen brukar låna där. När det kommer till hur
länge informanterna stannar på biblioteket varierar
det, men det vanligaste svaret är minst en timme
(7 informanter).
De vuxna som jag intervjuade var, vad jag tolkade
det som, övervägande vårdnadshavare. Men det
fanns några enstaka som själva påpekade att de
hade en annan relation till barnet. Jag lyckades
inte intervjua någon mor- eller farförälder, det kan
vara som jag påpekat tidigare att de har valt att inte
besöka biblioteket på grund av covid-19.
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sig tiden vid ett besök att hjälp är något som informant 1, 2 och 3 påpekar som viktigt. Informant 11
talar dock om tid i relation till planerade aktiviteter.
Hen berättar om när hen deltog i en aktivitet med
sitt barn och att en gång var det rörigt, att det kändes som att personalen inte hade hunnit planera.

När det gällde svaren på resterande
intervjufrågorna så fanns det vissa teman
som återkom, nämligen:
Mer tid
Mer personal
Personalens bemötande:
kroppsspråk etcetera.
Hitta fysiskt
Miljö
Andra användare
Tips
Aktiviteter

1.5.1 Mer tid
”Mer tid” var något som kom upp i intervjuer med
4 informanter, och det uttrycktes med lite olika ord
och i relation till olika delar av bibliotekets verksamhet. Generellt togs det upp i relation till hjälp ute i
vad jag som personal kallar disken/receptionen,
det vill säga ute i biblioteket och inte kopplat till en
planerad programaktivitet. En av de intervjuade (informant 3) berättar att hen får hjälp när hen ber om
det, men att det känns som att hjälpen blir väldigt
hastig. Att personalen inte tar sig tiden som krävs,
utan ger korta svar som att de har andra saker att
göra. Detta är något som kommer upp i intervjun
med informant 1, vars äldre barn var närvarande.
Informantens barn berättade att hen hade frågat om
hjälp från personal på plats och fått svaret att hen
skulle vända sig till personalen i disken då den tillfrågade personalen inte hade tid just nu. Informant
6 berättar att hen inte hade bett om hjälp kring en av
sina funderingar, då hen tänkte att det har personalen inte tid med. Att det är viktigt att personalen tar

1.5.2 Mer personal
I fem av intervjuerna (6 vuxna deltog) togs mängden
personal upp specifikt, även här i olika sammanhang. Tre informanter menar att det behövdes mer
personal på plats. Informant 2 och 3 lyfter fram
hur personal ibland kan vara upptagna med andra
saker när de ber om hjälp och att ibland får man
bara hjälp i disken (blir hänvisad dit). De menar att
det hade varit bra med mer personal på plats så att
de kan få hjälp direkt vid böckerna. Detta är något
som lyfts upp i intervjun med informant 1 och hens
barn. Att få hjälp på golvet är även något som lyfts
upp i intervjun med informant 6, där hen drar dock
paralleller till butiker. Hen beskriver hur det ideala
mötet med personalen hade inkluderat personal
som kommer fram till användarna och frågar om de
behöver hjälp utan att användarna specifikt har bett
om det. Informant 9 menar tvärtemot att det inte
behöver vara mer personal på plats ute i biblioteket.
Hen menar att de flesta som kommer till biblioteket
gör det för att låna böcker (underförstått: och kan
göra detta själv) och att man ber om hjälp om man
nu skulle behöva det. Att inget behöver ändras kring
personalen är något som informant 5 verkar hålla
med om, då hen påpekar att det har fungerat väldigt
bra hittills.
1.5.3 Personalens bemötande:
kroppsspråk et cetera.
Personalens uppförande vid bemötande av användare är något som fördes fram i sex av intervjuerna.
Informant 4 berättar att besöken på biblioteken
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”Kroppsspråket och tonen personalen använder kan
göra att man känner sig välkommen (underförstått:
eller inte) och att det är extra viktigt för de som
inte besöker biblioteket så ofta.”
alltid är bra, då alla är trevliga och ger ett bra bemötande. Informant 10 och 11 påpekar att alla (personalen) är snälla när man ber om hjälp. Detsamma
går att tolka in i svaret från informant 5 av att inget
behöver ändras personalmässigt, utan att personalen är trevlig. Informant 6 och informant 3 tar upp
att personalen skapar en välkommande atmosfär
när de ler och hälsa på användarna, att det är något
som bör fortsätta.
Informant 1 och hens barn, 1a, tar upp att i deras
möte med personalen där 1a blev bedd att gå till
disken så tyckte de att personalen inte visade något
engagemang utan fokuserade på annat. De påpekar
att kroppsspråket och tonen personalen använder
kan göra att man känner sig välkommen (underförstått: eller inte) och att det är extra viktigt för de
som inte besöker biblioteket så ofta. Det gör det
lättare att känna att man inte behöver vara införstådd i allt .

1.5.4 Hitta fysiskt
Att be om hjälp för att hitta, något, i biblioteket är
något som kommer upp i alla intervjuer förutom
en. Det var inte alla som specifikt nämnde orden
”bok” och ”böcker”, det var i fyra intervjuer med fem
vuxna, men det var underförstått i övriga intervjuer genom sammanhangen de nämndes i. Sedan
kunde intervjuerna inkludera mer än enbart att hitta
böcker. Alla informanter säger att de brukar få hjälp
med att hitta om de ber om hjälp, men att det ibland
uppstår situationer då bemötande har lämnat en del
att önska (se tema 1 och 2). Flera gånger så finns
det en reflektion över personalens bemötande (se
föregående tema) Informant 5 påpekade att det har
underlättat när hen har varit på plats med barn och
vagn, att då har personalen varit snäll och gått och
hämtat böckerna hen har letat efter. Det menar hen
har underlättat besöket. Informant 1 reflekterar över
att hen brukar be om hjälp eftersom personalen vet
hur allt är uppbyggt och därigenom kan berätta var
specifika böcker finns.

Foto: Växjö stadsbibliotek
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Fyra av informanterna lyfter sökandet av böcker
under intervjuerna, de skiljer sig dock åt i åsikten
om det är lätt eller svårt att hitta. Informant 10 och
11 påpekar att det är bra att det finns personal att
be om hjälp och när de ber om hjälp är det mest
till sig själva. När de letar efter böcker till barnet så
brukar de inte leta efter något specifikt utan tittar

Skulle du kunna genomföra en
liten intervjustudie på din arbetsplats för att ta redan på vad familjer
tänker om er verksamhet?
Vad skulle du i så fall vilja fråga?

och väljer det som fångar deras intresse den gången. Även informant 9 anser att det brukar fungera
bra att hitta böcker för små barn, men att hen ber
om hjälp om det skulle behövas. Informant 6 tycker
däremot att det är svårt att hitta böcker för barn och
att hen skulle önska att det fanns lite mer generell
information om hur man ska leta. Hen går ibland
igenom böckerna från a till ö, och ibland hoppar lite
hit och dit, så hen hade tyckt det hade varit bra med
en genomgång.
1.5.5 Miljö
I alla utom två av intervjuerna tas bibliotekets miljö
upp, det vill säga biblioteket som plats och dess
fysiska utformning och innehåll. Mycket var positivt
men min upplevelse var att det var enklare för informanterna att diskutera eventuella nackdelar med

Antares: Här brukar finnas stolar och pyssel. Det är borttaget när bilden togs pga. restriktioner kring covid-19.
Foto: M. Averin
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”Tio vuxna (från sju intervjuer) berättar att en av de
sakerna som de tyckte om med biblioteket var att de
kunde träffa andra besökare.”

biblioteket som plats än gällande personalen. Det
kan ju påverkats av att jag är en del av personalen
och att det var jag som ställde frågorna.
Något som gäller biblioteket i allmänhet, men som
i intervjuerna har tagits upp i relation till besök med
barn, är fiket som finns på biblioteket. Informant 6,
10 och 11 säger att de tycker att det är bra att det
finns. Informant 10 påpekar att besöket brukar bli
längre när caféet är öppet, och informant 6 menar
att det är bra för då kan man pausa på fiket och
sedan gå tillbaka in i biblioteket. I intervjun med
informant 2 och 3 diskuterades miljön specifikt som
miljö. Informanterna berättar att de tycker att miljön
är fin och att de besöker biblioteket för barnens
skull. De berättar att det känns som hemma och att
en av fördelarna är att det är lugnt och att de som
kommer vet att man inte ska prata så högt.
Informant 9 pratar specifikt om barnavdelningen
och berättar att hen tycker att det är svårt att hitta
böcker på olika språk. Hen berättar att de brukar
låna böcker på två språk utöver svenska och att
det inte finns ett så bra utbud på dessa språk i
(barnets) ålder, samt att språket i de böcker som
finns är väldigt gammalt och känns onaturligt. Hen
tycker däremot att bokpåsarna för olika åldrar är
bra påhitt, och de har lånat hem några. Även informant 12 pratade specifikt om barnavdelningen och
lyfter fram den som en viktig del i varför de väljer
att besöka biblioteket. De tyckte att den var jättebra
då de brukade leka där och kolla i böcker samtidigt,
men att det vore roligt om det fanns en hörna där
det gick att lyssna på ljudböcker för barn.
1.5.6 Andra användare
Tio vuxna (från sju intervjuer) berättar att en av de
sakerna som de tyckte om med biblioteket var att
de kunde träffa andra besökare. I de flesta intervjuer

togs det upp genom ordval såsom ”andra barn” eller
ord som gick att koppla till de vuxna med såsom
”barnfamiljer” eller ”föräldrar”. I en av intervjuerna
görs ingen specificering, ”roligt att träffa andra
” (informant 4). Den kommentaren sker dock i
sammanhanget att det är tråkigt att det inte så
många samlingar för barn under Corona-pandemin.
Informant 12 berättar att en av anledningarna till att
de besökte biblioteket och aktiviteterna var för att
träffa andra barn och föräldrar, och att när man är
föräldraledig vill man träffa andra. Även informant 7
och 8 förklarar att man vill träffa andra människor,
här med ett större fokus på barn. De påpekar att
biblioteket är ett bra ställe att träffa andra barn i
samma ålder, och menar att det skulle fungera på
lekplatser men att det där är mer för större barn.
Informanterna 2, 3 och 9 uttrycker att det är roligt
att träffa andra barn och barnfamiljer. Informant 6
berättar att de ibland träffar kompisar på biblioteket,
men att det ibland, som vid tillfället för intervjun, blir
att föräldrarna sitter i varsitt hörn och barnen leker.
De passar på att få lite egen tid.
1.5.7 Tips
Att få tips från personalen är något som tas upp i tre
av intervjuerna (där tre vuxna deltog). Informant 1
påpekar att det hade varit bra om personalen kunde
ge lite spontana tips på böcker. Hen ger exemplet
som när 1a bad om hjälp att hitta böcker inom ett
specifikt ämne, att personalen som hjälper till ger
tips som ”har ni tänkt på den här”. Att användarna
får tips på böcker som de inte visste att de ville ha.
Informant 6 och informant 12 pratar om tips när låntagaren specifikt ber om det. Informant 12 berättar
att hen tycker att det är bra att personalen kan ge
tips på bra barnböcker när hon beskriver det ideala
mötet med personalen. Informant 6 berättar att hen
och hens barn har kommit till biblioteket innan och
bett om boktips när barnet precis har börjat läsa
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själv och att båda tycker att de har fått väldigt bra
tips. Informanten beskriver att det märktes genom
att de hade kunnat sitta tillsammans och läsa en
längre stund, och att barnet annars brukar ha svårt
att sitta still. Informanten berättar att hen hade behövt lite mer tips och hjälp kring vad man ska läsa
och lära ut till barn. Hen ger förslaget att personalen
skulle kunna sätta små beskrivningar i böckerna så
att när hen letar bland böckerna kan hen se vad som
skulle kunna vara bra för 6a och vad boken kanske
skulle kunna agera förberedande för. Hen ger exemplet att ett bibliotek på en annan ort hade tipsat om
en bokserie inför skolstarten och att 6 och 6a hade
läst dem och tyckt de varit jättebra.
1.5.8 Aktiviteter
Det sista temat som dök upp i intervjuerna är aktiviteter eller program. 8 av 12 vuxna (från 6 intervjuer)
kopplade till aktiviteter när de besvarade frågorna.
Hälften av informanterna i studien tog upp aktiviteter när de berättade om ett besök som var positivt.
Men sedan kunde aktiviteterna tas upp under andra
frågor med såsom hur ofta eller länge de besökte
biblioteket samt när jag frågade om det fanns något
de skulle vilja ändra på.
Flera tar upp att de brukade besöka sång och ramsor tillsammans. De flesta gör inga längre kommentarer kring sång och ramsor, utan de uttrycker
sig som informant 12, att det är roligt. Informant
11 påpekar dock, som jag tidigare nämnt, att det var
rörigt vid ett tillfälle och att det inte kändes planerat. Både informant 11 och 12 påpekar att det hade
varit roligt om personalen hade styrt upp lite efter
själva sångerna och ramsorna är klara. Att de kunde
bjuda in till exempel till fika till självkostnadspris, så
som de påpekar att kyrkorna ibland gör. De påpekar
även att grupperna snabbt brukar bli fulla, att det är
större efterfrågan är vad det finns platser. Informant

7 och 8 berättar att när deras respektive barn var
så pass små att de var föräldralediga med dem,
brukade de besöka biblioteket och stjärnrummet för
sagostunder och lite hopp och lek, samt att de var
på sång och ramsor.
Informant 6 berättar att under december brukade
de besöka biblioteket som en rutin när biblioteket
har kalendern (bilderbokskalendern: varje dag under
december högläses en bilderbok) för att det är
något som 6a tycker är väldigt roligt. Hen berättar
även att när det är sagostunder brukar besöken
bli längre. Även pyssel och att rita är något som
informant 6 berättar att 6a tycker är roligt och även
informant 9 lyfter fram högläsningen som något
som är mysigt. Hen påpekar även att om det går att
rita (nickar mot Antares = kreativa ytan) saknar de
lite andra aktiviteter även om hen vet att det är svårt
under Corona-pandemin.

1.6 Diskussion
Av de 12 vuxna som blev intervjuade berättade 10
att barnet oftast eller alltid är med på besöken till
biblioteket. Det skulle kunna bero på att de flesta, i
linje med informant 3:s kommentar, inte kan lämna
sina barn själva samt att de i så fall kanske inte har
någon som kan passa dem under tiden. Det kan
också bero på att de tycker att biblioteksbesöket
gynnar barnen, vilket jag kommer diskutera mer
senare. Oavsett anledning till att barnen och de
vuxna går till biblioteket tillsammans så finns de
med, och det betyder i längden att det är viktigt att
barnen och de vuxna känner att det går att komma
dit tillsammans. Både för att de vuxna ska tycka att
det är okej att åka i sällskap av sina barn, men även
för att barnen ska tycka att det är roligt att komma
till biblioteket. Då jag ställer frågor som riktar sig på
barn och barnavdelningen, både direkt och indirekt,
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10 av 12

föräldrar berättar
att de oftast kommer till biblioteket
tillsammans med
sina barn.

får jag svar utifrån detta. Informanterna som intervjuas befinner sig även på en specifik plats och i en
särskild ”roll”: på stadsbiblioteket och som vuxen till
ett barn i småbarnsåldern. Sundström (2008, s. 86)
påpekar att samma personer kan ge olika svar eller
ha olika ”krav” beroende på situation. Hade jag
intervjuat samma informanter om några år eller på
en annan plats, kanske på universitetsbiblioteket,
hade jag möjligen fått andra svar. De svar jag får
blir därför relevanta för just besök på folkbibliotek i
relation till barn 0–3 år. När informanterna svarade
på de olika frågorna var det vanligt att de använde
”vi”, även om det bara var en vuxen som deltog i
intervjun. Jag uppfattade det som att informanterna
menade vi som i ”jag och mitt barn”, det blev extra
tydligt i relation till hur ofta de besökte biblioteket,
diskussioner om aktiviteter och träffa andra. Detta
tyder på att de vuxna hade som grundinställning, an-

tingen medvetet eller omedvetet, att lyfta in ett barnperspektiv – det vill säga att lyfta fram inte enbart
sina egna åsikter men även barnens (Johansson,
2010 s. 24)
Stadsbiblioteket sträcker sig som sagt över tre plan,
där barn- och ungdomsavdelningen befinner sig på
plan 2. Sundström skriver att ”vare sig vi vill eller
inte utgör våra lokaler och vår utstrålning en avgörande del av bilden av biblioteket” (2008, s. 80), och
det är något som jag tycker mig kunna se i de intervjuer jag har gjort. Miljön var en bidragande faktor
till att informanterna valde att besöka biblioteket.
Det var inte bara barnavdelningen som lockade utan
även caféet. Detta ligger i biblioteket men drivs av
externa aktörer men betraktas av användarna som
en gemensam verksamhet. Det är därmed rimligt att
utifrån intervjuerna anta att vi för, vissa, användare

[ 87 ]

BIBLIOTEKSPERSONALENS PÅVERKAN PÅ ETT BESÖK PÅ BIBLIOTEKET

”Informanterna berättar utifrån en önskan om
ett positivt besök för barnen, samt hur miljön kan
påverka besöket i sig.”

i linje med det Sundström (2008) påpekar, bidrar
till varandras anseenden. I intervjuerna där miljön, i
diskussion som just miljö, och caféet togs upp finns
det ett genomgående barnperspektiv i överrensstämmelse med det som Halldén (2003) påpekar:
att barnperspektiv inte enbart handlar om att återberätta det barn uttrycker men även ha i åtanke hur
de påverkas av omvärlden. Informanterna berättar
utifrån en önskan om ett positivt besök för barnen,
samt hur miljön kan påverka besöket i sig (hur långt
det blir, om det blir en paus). Det är enbart vid ett
tillfälle där jag anser att barnperspektivet inte är lika
tydligt under diskussionen av miljön, och det är när
två av informanterna lyfter tystnad, och den ”oskrivna” regeln om att det ska vara tyst. Utifrån min erfarenhet så är det sällan helt tyst, och det finns ingen
regel om att det ska vara tyst. Jag har heller aldrig
träffat något barn som antingen själv, eller genom
en vuxen, berättat att de tycker att det är för stökigt
eller högljutt på biblioteket. Det har snarare varit så
att desto fler barn, och barnfamiljer, det är på biblioteket desto högre blir ljudvolymen. Jag ifrågasätter
därmed om det är barnens åsikter eller sina egna
som informanterna ger uttryck för. Inte heller i diskussionerna kring böcker är det lika tydligt huruvida
ett barnperspektiv finns med eller inte.
Alla informanter berättade att de vänder sig till personalen när de behöver hjälp att hitta, exempelvis
en bok. Trots detta är det endast en som berättar
att de önskar att det fanns mer information om hur
man kan leta. Det kan vara så att det ses som en
självklarhet att personalen enklare hittar böcker,
informant 1 påpekar att det är personalen som vet
hur biblioteket är upplagt. Skulle det vara så att det
är den uppfattningen som de flesta vuxna har kan
den synen föras över till de barn som följer med på
besöket. I sin undersökning av referenssamtal med
barn, tar Eriksson (2002, s. 55) upp hur biblioteka-

rien kan inta eller få rollen som den vetande och att
sökandet därmed kommer att handla om att hitta
”rätt” bok och inte om att vägleda kring hur man kan
söka. En annan möjlig förklaring är den som Henriksson och Rieloff (2006, s. 11) lyfter i sin undersökning i relation till sökande av information, det vill
säga att det inte är alla användare som är intresserade av att lära sig hur man kan söka. Hur ofta informanterna ber om hjälp skiljer sig åt, en del tycker
att det är lättare att hitta och en del svårare. Det kan
delvis handla om hur man tänker kring sökandet.
Tre av informanterna i min studie tyckte att det var
lätt att hitta böcker för små barn, med undantag för
barnböckerna på andra språk än svenska. Det var
dock en informant som uttryckte att hen hade svårt
att hitta böcker för barn och därmed önskade mer
hjälp. Halldén (2003, s. 13) beskriver hur barnperspektiv kan ses som att agera för barns intresse,
vilket föregående informanter alla ger uttryck för då
det handlar om att hitta barnböcker som passar för
just dem. Trots detta är det enbart i en av intervjuerna som det kommer fram att barnet är med och
letar/frågar om hjälp kring böcker. Visserligen är det
ingen av de andra informanterna som uttryckligen
säger att barnen inte är med. Informant 12 berättar
att när de besöker biblioteket så brukar hen och
hens barn titta i böcker tillsammans. Det kan vara
så att flera av de som väljer att ”titta” bland böckerna gör det tillsammans med barnen. Detta skulle
lika i linje med det som Hedemark (2017, s. 236)
påpekar, nämligen att barn idag har gått från att ses
som becomings till beings och att det därmed ses
som en självklarhet att barnen ska vara med och
välja böcker.
I tre av intervjuerna lyfter informanterna en önskan
om fler tips på böcker från personalens sida, och
då mer eller mindre spontant. Boktipsen skulle vara
anpassad efter person och situation. Sundström
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(2008) lyfter hur bibliotek kan bli bättre på att skilja
på vägledning och inspiration. Jag tror att man när
man då planerar kring inspirationsbiten inte får
glömma bort just det muntliga, att för vissa räcker
det inte med skyltningar utan de vill bli tilldelade
tipsen genom ett möte. Detta kräver dock att det
både finns personal på plats som har tid och möjlighet att möta användarna.

Dessa kategorier stämmer väldigt bra överens med
det som Henriksson och Rieloff (2006) får fram i sin
undersökning.
Användarna på universitetsbiblioteket
efterfrågade att:
Bibliotekspersonalen bör ha tid och
vara tillgänglig för användaren,

Gällande just möten mellan användare och personal
så verkar det, utifrån informanterna, finnas ett
”bättre” och ett ”sämre” tillvägagångssätt. Bland
annat påverkar personalens agerande hur användarna uppfattar mötet, samt hur lätt det uppfattas att
få hjälp. De egenskaper som, direkt eller indirekt
genom att benämnas som det motsatta, beskrivs
som positivt är att:
Viktiga faktorer på ett biblioteksbesök
för en familj:
Personalen är trevlig/snäll
Personalen har och tar sig tid

Bibliotekspersonalen bör ha
sakkunskaper/kompetens inom
biblioteks- och informationsfrågor
Bibliotekspersonalen bör agera
positivt det vill säga ha en positiv
attityd (2006, s.9)
Även om de informanter jag träffade på inte nödvändigtvis påpekade att personalen skulle vara
kunnig, märks det genom att de går till personalen
och ber om hjälp för att hitta böcker eller få tips. De
kunskaper som mina informanter efterfrågar skiljer
sig möjligen mycket från de som studenter efterfrågar, men det frångår inte det faktum att det berör
samma område.
När det gäller personalen uppförande, det vill säga
hur man ska agera för att uppfattas som ”trevlig och
snäll” så gavs det flera exempel. De exempel som
gavs varierade i graden av interaktion, men som en
informant påpekade så påverkar uppförande hur
engagerad personalen verkar, vilket ansågs åtråvärt. Just engagemang är något som Sundström
(2008, s. 79f) påpekar som något man inte ska
bortse från i personalens strävan att uppfattas som
neutrala. Med neutrala tolkar jag det i texten som
att det handlar om att personalen inte ska lägga
några personliga värderingar i det som användarna efterfrågar. Användarna ska inte uppleva att de
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syften och att användarna därmed kunde få olika
typer av hjälp beroende på vart de vände sig. I relation till detta var det även många informanter som
ville kunna få hjälp direkt på golvet, att inte behöva
bli hänvisad till en disk eller för vissa ens behöva
söka upp en disk från början (2006, s. 10). Eriksson
(2002, s. 54) lyfter i sin uppsats hur det för barn kan
vara extra viktigt att möta personal utanför disken
samt att det kan vara lättare för barn att söka upp
personal som rör sig på golvet.

Hur hittar vi balansen mellan att
få barnfamiljerna att känna sig
sedda och ändå agera neutralt och
professionellt?
döms av personalen för det de efterfrågar. Risken
är dock att personalen i sin strävan efter att agera
professionellt kan uppfattas som ointresserade.
Det handlar därmed om en fin balansgång mellan
att agera professionellt, i bemärkelsen neutralt, men
att få användaren att känna sig sedd.
Att personalen tar sig tid verkar utifrån svaren vara
ett av kraven för att det ens ska bli ett möte. Det
verkar börja redan när användaren ser personalen,
och därmed gör en bedömning för huruvida den
verkar ha tid eller inte . Detta var något som även
Sundström (2008) stötte på i arbetet med sin rapport. Som biblioteksanställd vet jag att vi även utför
vissa sysslor vid sidan av att hjälpa användarna på
plats, exempelvis svara på mejl. Vi har även olika
syften för de olika diskarna, detta för att underlätta
arbetet. Det verkar inte som att denna information
har nått ut till alla användare. Vi verkar uppleva samma ”problem” som Henriksson och Rieloff stötte
på. De märkte i sina undersökningar att användarna
inte kunde skilja diskarna, och deras användningsområden, på universitetsbiblioteket åt även om det
för personalen var väldigt tydligt att de hade olika

Prova att följa med ett yngre barn
på besök på biblioteket och lär dig
av att observera. Vad lärde du dig?

Det är inte enbart möten med personalen som sker,
eller efterfrågas, på biblioteken. Flera informanter
påpekade hur mötet med andra barn, och barnfamiljer, var en av anledningarna till att de besökte biblioteket och hur det skedde genom att de bland annat
deltog på olika aktiviteter som biblioteket erbjuder.
När informanterna talade om andra användare och
olika aktiviteter presenterade den en ”enad front”.
De använde ord såsom ”vi”, ”andra barn” samt
”andra barnfamiljer”. Johansson (2010, s. 25, 35)
lyfter i sina resonemang kring barnperspektiv hur
det finns nackdelar med att utgå ifrån att det finns
specifika barnperspektiv respektive vuxenperspektiv då det i sin tur kan skapa större avstånd mellan
grupper. Som tidigare nämnts förekommer den här
”vi-känslan” ofta under intervjuerna, men det var
inte lika tydligt som just under diskussionerna kring
aktiviteter och andra användare. Trots att informanterna var övervägande positiva kring vad som idag
gjordes från bibliotekets sida för att möjliggöra
möten fanns det vissa önskemål, exempelvis fler
och längre aktiviteter.
Sundström (2008) menar att bibliotek bör utgå mer
ifrån användarna. Hon talar dock om lokalen, men
jag anser att den tankegången är relevant även här.
Problemet blir dock att önskemålen från användarna kring aktiviteterna är några i en lång rad av
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önskemål som jag i denna text har lyft. För att kunna öppna upp för fler grupper/aktiviteter och längre
sådana med till exempel fika efter krävs personal.
Det krävs både personal som kan hålla i aktiviteterna, men även som kan hålla biblioteket öppet under
tiden och ha tid att hjälpa alla användare – både
i disken och på golvet. Hjälpen ska även få ta tid.
Under intervjuerna med informanterna har jag fått ta
del av olika resonemang kring biblioteket, och åsikterna skiljer sig ofta åt. Jag har dock utgått ifrån en
begränsad grupp av informanter. Utifrån detta kan
man tänka sig att åsikterna skulle vara ännu mer
spridda om man öppnade upp för fler informanter
utanför området ”vuxna till barn i åldern 0–3 år” och
ställde frågor som även rörde sig bortom barnavdelningen. Vem ska man då utgå ifrån om man ska
utgå ifrån användarna? Om man nu ska täcka in alla
från 0 år och framåt – med olika sociala, ekonomiska, språkliga bakgrunder. Finns det ens ett svar på
det?

1.7 Slutsatser
Det jag ville få svar på genom den här undersökning
var om, och i så fall hur, bidrar personal till småbarns
och deras vuxnas möte med biblioteket? Utifrån de
informanter jag har intervjuat kan man fastslå att
personalen, mer eller mindre direkt och påtagligt,
påverkar upplevelsen av besöket. Det är inte alltid
användarna vill eller tar kontakt med personalen,
men när de gör det finns det vissa förväntningar
för hur personalen bör agera. Följer inte personalen dessa förväntningar kan det göra att besöket
uppfattas som mindre lyckat. ”Lösningen” på detta
är att personalen och användarna har samma förväntningar/förståelse av vad som kommer att ske
under ett biblioteksbesök. För att komma hit krävs
det att kommunikationen blir tydligare, och att både
biblioteket (inklusive personalen) och användarna

[ 91 ]

BIBLIOTEKSPERSONALENS PÅVERKAN PÅ ETT BESÖK PÅ BIBLIOTEKET

av vikt att barnen är i åldern 0–3 år och därmed inte
går till biblioteket själva. De är därmed beroende
av att en vuxen tar med dem, vilket gör att utan de
vuxna hade det inte blivit något besök. Med det sagt
så har valet av informanter, som jag tidigare nämnt,
sannolikt påverkat resultatet. Det är möjligt att jag
genom att intervjua vuxna har missat några områden som barn kan tycka är viktiga, men som vuxna
tycker är mindre viktiga. Alla personer resonerar
dock olika, oavsett om det är ålder eller något annat
som skiljer dem åt. Hade jag intervjuat en treåring
och en tonåring och ställt samma frågor hade jag
troligen fått helt olika svar.

blir tydligare i vad de önskar. Sedan går det inte att
anpassa allt, eller hitta gemensamma lösningar,
utan det handlar till stort om att kompromissa. Men
om vi på biblioteket är tydliga med varför vi gör som
vi gör kan vi minska mängden missförstånd. En annan aspekt som blev tydlig var att flera informanter
kände att personalen på många sätt inte räckte till.
Antingen genom att vi var för få på plats, att vi inte
tog oss tillräckligt mycket tid för varje användare
eller att vi inte var tillräckligt många som anordnade
aktiviteter. Jag blev lite förvånad över detta, då jag
ibland som personal känner att man inte räcker till
men jag tänkte inte att det märktes utåt till användarna. Man kan även tänka sig att även dessa
problem skulle kunna underlättas av mer kommunikation mellan bibliotek och användare. Det skulle
kunna möjliggöra en större förståelse för varför det
ser ut som det gör personalmässigt men även vad
det är som användarna önskar av biblioteket.
Informanterna skiftade lite i huruvida de inkluderade
ett barnperspektiv eller inte. Men över lag tycker
jag att de gjorde det. Något som var intressant var
dock att det under intervjuerna framkom synpunkter som inte gick att koppla till deras besök med
barn, utan det handlade om de ”vuxen-anpassade”
delarna av biblioteket. Det kan handla om att jag
inte var tillräckligt tydlig i mina frågor, eller är det
som Johansson (2010) påpekar att perspektiven
ibland överlappar och att det kan vara svårt eller
ens omöjligt att skilja vissa perspektiv åt. Oavsett
vad intervjuade jag vuxna och inte barn, och det är
sannolikt att det har påverkat resultatet. Det betyder
dock inte att jag automatiskt hade fått ett bättre
resultat om jag intervjuat barnen. Som jag nämnt
tidigare kräver det att jag och barnen delar ett språk.
Barnens vuxna har till skillnad från mig haft möjligheten att arbeta fram detta, och de har haft tiden att
ta del av barnens åsikter och tankar. Det är också

Fördelarna med undersökningen anser jag inte
enbart är de specifika resultaten utan också vad
den betyder i stort. Det vill säga den visar på att vi
behöver göra fler undersökningar på plats, vi behöver prata mer med användarna. Om vi inte ställer
några frågor kommer vi inte få några svar, vilket kan
resultera i att vi fortsätter arbeta på samma sätt
som vi har gjort tidigare oavsett om det är ett sätt
som uppskattas av användarna eller inte. Det kräver
personal och tid vilket vi redan, som intervjuerna
pekar mot, lider brist på. Samtidigt kan inte, enbart,
kommunikation lösa allt utan det kan behövas förändringar utöver detta. Man behöver göra något av
kommunikationen.
Undersökningen jag har gjort involverade en mindre mängd informanter som återfanns på barnavdelningen. Det hade varit intressant att göra
en liknande undersökning på en större skala och
inkludera andra delar av biblioteket. Det hade även
varit intressant att undersöka andra aspekter av
just personalens betydelse för ett besök, eller
uppfattningar av ett besök över lag. Exempelvis
hade det varit intressant att undersöka hur de som
inte redan regelbundet besöker bibliotek tänker om

[ 92 ]

BIBLIOTEKSPERSONALENS PÅVERKAN PÅ ETT BESÖK PÅ BIBLIOTEKET

biblioteksbesök, vad de hade önskat av ett möte
med biblioteket och i förlängningen personalen. En
annan intressant vinkling hade varit att undersöka
hur användarna tänker kring besöken på hemsidan,
som är en förlängning av den fysiska lokalen. Precis
som med den fysiska lokalen är det personalen som
möjliggör den, och även i det fallet utgår ifrån tankar
och idéer om vad användarna förväntar sig och är i
behov av utan att nödvändigtvis ha kommit fram till
detta i dialog med användarna.
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1.9 Bilaga 1: Intervjuguide
Hur ofta besöker ni biblioteket?

Hur skulle den ideala kontakten, för er och ert
barn, med personalen se ut?
Vid en disk, ute i biblioteket?
Ni tar kontakt först eller personalen?

Hur ofta är barnet med?
Hur länge stannar ni på biblioteket?
4. Hur ofta brukar ni ha kontakt med personalen
som jobbar här?
Vem tar kontakt?
Varför sker kontakten?
Skulle ni kunna berätta om ett tillfälle då ni blev
bra bemötta, eller känner att ni fick ut det ni ville
med besöket?
a. Vad var det som gjorde att ni fick
den upplevelsen?
Direkt möte med personalen?
c. Indirekt påverkan av personalen – exempelvis
urval, hur böcker är placerade etc.
Skulle ni kunna berätta om ett tillfälle då ni blev
sämre bemötta, eller känner att ni inte fick ut det
ni ville med besöket?
a. Vad var det som gjorde att ni fick den
upplevelsen?
Direkt möte med personalen?
c. Indirekt påverkan av personalen – exempelvis
urval, hur böcker är placerade etc.

Saker att prata om:
• Brukade ni gå till biblioteket innan ni fick barn?
– Vad var det ni gjorde då?
– Är det saker ni tänker annorlunda kring nu?
– Något ni saknar nu men inte gjorde innan?
• Personalen ska vänta på att bli kontaktad eller
själv söka kontakt?
• När känner man sig välkommen eller i vägen?
– Kroppsspråk, ordval, samtal personal emellan
• Indirekt påverkan
– Placeringar
– Urval
– Skyltningar etc.
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2. Väntrummet som läsfrämjande verktyg
Hanna Ekstrand

deltagarna under Språkstegens projektår två och
tre. Utifrån detta valde jag följande frågeställningar:

2.1 Inledning
Rummets kraft har alltid inspirerat mig och jag har
ett speciellt intresse av att läsa in rummet. Vad förmedlar miljön? Vad säger rummet? Hur vill rummet
att jag ska agera? Ett långsmalt rum utan möbler
säger ”spring här”, ett rum med dämpad belysning,
mjuka kryp-in med massor av böcker säger ”läs och
mys här”.

På vilka sätt kan ett väntrum vara ett
läsfrämjande verktyg?
Hur påverkar olika typer av väntrum de val
av aktivitet barn och förälder gör medan
de väntar?
Hur påverkar miljön interaktionen mellan
barn och förälder?

På Språkstegens hemsida kan man läsa:1
Det här gör vi/ska vi göra för att arbeta med läsoch språkfrämjande i våra län:
• BHV och Bibliotek arbetar tillsammans med
läsfrämjande väntrum på BVC.
Språkstegen är ett läsfrämjande arbete för barn
mellan 0–3 år och är ett samarbete mellan olika
professioner (bibliotek, barnhälsovård, logopedi
och förskola) i Blekinge och Kronobergs län. Då
det läsfrämjande väntrummet funnits med som en
gemensam utmaning sedan Språkstegens start
2017 utan att det arbetat tagit någon ordentlig fart
har jag valt att genomföra en undersökning om just
väntrummet. Vad har bidragit till att ”Det läsfrämjande väntrummet” inte kommit igång? Det delade
ansvaret kan antas vara en del av problemet, samt
att det inte finns konkret beskrivet vilken profession
som ansvarar för vad. Dessutom kan den ekonomiska biten ha bidragit- eftersom ingen verksamhet har
en specifik budget för ”Det läsfrämjande väntrummet”. Den här problematiken har också diskuterats
i bibliotekens referensgrupp där projektledaren för
Språkstegen samt tre bibliotekarier och en bibliotekspedagog från olika kommuner i Blekinge och
Kronoberg deltar. I denna grupp har jag varit en av

1
2

Aidan Chambers skriver i sin bok Böcker inom och
omkring oss: ”för att vi ska läsa måste vi alltså
ha tillgång till böcker, och bland dessa måste det
finnas böcker som vi vill ha.” Han skriver vidare: ”det
räcker dock inte med att böckerna finns där, det
måste också gå att komma åt dem” (2014, s. 16).
Frågan är då – ser det ut så på Barnhälsovårdens
väntrum i vår kommun? Barnhälsovården kommer
i fortsättningen benämnas som BHV. Med denna
text i åtanke tog jag kontakt med tre olika barnhälsovårdscentraler (i fortsättningen benämnt BVC)
i Karlskrona kommun. Karlskrona är en medelstor
stad i Blekinge i sydöstra Sverige med ca 67 000
invånare.2 Jag valde att ta kontakt med Trossö
BVC (centrala Karlskrona), Lyckeby BVC (8 km från
stadskärnan, kommunens största BVC) och Rödeby
BVC (1,2 mil norr om centrala Karlskrona). Efter att
ha tittat på de tre olika väntrummen och samtalat
med BHV-sjuksköterskorna som arbetar där valde
jag det väntrum som jag sedan utförde mina observationer i. Då Trossö BVC finns i väldigt små lokaler
och Lyckeby BVC fått låna ut sitt väntrum under
Corona-pandemin var det naturligt att det blev vänt-

www.sprakstegen.se
https://www.karlskrona.se/kommun-och-politik/det-har-ar-karlskrona/kommunfakta-och-statistik/
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rummet på Rödeby BVC. Rödeby är en tätort 1,2 mil
norr om Karlskrona. Orten är efter centralorten
Karlskrona kommunens största med en befolkning
på 3466 (2019) enligt Karlskrona kommuns hemsida. Orten har en av landets största grundskolor
med över 1000 elever. Orten består framför allt av
villakvarter men har också några mindre lägenhetsområden. Ortens befolkning är homogen; medelklass till övre medelklass.

När begreppet det läsfrämjande väntrummet används i texten kopplas det i första hand till punkt
två: ”Öppna vägar till litteraturen för den som inte
läser.”

Först observerade jag väntrummet i den utformning
det var, vilket i texten kallas Väntrum 1. Sedan
byggde jag om det till ett läsfrämjande väntrum,
vilket jag kallar Väntrum 2. Genom att begränsa mig
till ett väntrum och observera samma väntrum i två
olika utföranden kunde jag tydligt observera om det
blev någon skillnad. Mellan observationstillfällena
samtalade jag med BHV-sjuksköterskorna om deras
erfarenheter och upplevelser. Observationerna
utfördes med en till två veckors mellanrum under
oktober och november 2020.
Jonas Andersson (2015, s. 11) menar att begreppet
läsfrämjande innebär att:
Göra läsare av läskunniga.
Öppna vägar till litteraturen för den som
inte läser.
Öka tillgången till en mångfald av litteratur
på olika språk och i olika format för läsare
i alla åldrar.
Ge fler möjlighet till en konstnärlig upplevelse genom litteratur.
Ta bort hinder för läsning, bredda en
repertoar och stärka läsarens självtillit och
läsaridentitet.

Ulf Malmqvist (2019, s. 25) skriver ”att böckerna
finns tillgängliga och väl synliga väcker läslust, är
det nära till böckerna är det också nära till läsning” och utifrån det gör jag antagandet att det blir
skillnader mellan Väntrum 1 och Väntrum 2. Detta
blir således även min hypotes tillsammans med
antagandet att föräldrar interagerar mer med sitt
barn i det läsfrämjande väntrummet. Där uppmuntras läsning vilket kräver den vuxnes delaktighet i
aktiviteten och där delar vuxna och barn varandras
tid istället för att välja olika aktiviteter. Ann-Marie
Körling (2018, s. 32) skriver att ”det viktiga att inse
(…) är att det inte är böckerna i sig som barn i första
hand uppskattar utan gemenskapen med föräldrarna. Att de får uppleva att föräldrarna är med dem”.
Om vi med hjälp av det läsfrämjande väntrummet
kan ge barnet en sådan stund med gemenskap,
närhet och högläsning tillsammans med sin förälder
är mycket vunnet i det läsfrämjande arbetet.
För att skapa det läsfrämjande väntrummet behöver vi få igång samarbetet mellan Barnhälsovården
(BHV) och folkbiblioteken ännu mer. Region Halland
har under nästan 10 år arbetat mer eller mindre med
att kartlägga samarbetet mellan BHV och folkbibliotek. Det har skrivits tre rapporter, den första kom
2012: Dags att höja ribban!? En rapport om samverkan mellan barnhälsovård och bibliotek kring små
barns språk- och litteracitetsutveckling. Den andra
rapporten kom 2014: Samarbete mellan folkbibliotek
och barnhälsovård i Sverige: En utökad kartläggning och nulägesbeskrivning. Den tredje rapporten,
Dags att höja ribban! Samverkan för små barns
språkutveckling, kom 2017 och sammanfattar de
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Språkstegen är dock ett projekt som bygger just på
långsiktighet, förankring och igenkänning. I dessa
rapporter finns väntrummet inte med som en arena
att samarbeta kring. Vi vet att bokdepositionerna
som biblioteket lämnar finns där men det anges
inte att de finns i väntrummet. Här finns därmed ett
outforskat område att samverka kring och det är
just det vi ska göra nu!

två tidigare rapporterna. Där skriver Kerstin Rydsjö
(2017, s. 26):
I olika rapporter, utredningar och centrala dokument,
både på nationell nivå och på EU-nivå, understryks
behovet av samverkan och fördelarna med samverkan. I dessa skrivningar ligger insikter om att
samarbeten kan ge vinster, på flera plan. Ett bättre
utnyttjande av gemensamma resurser är en aspekt.
En annan att olika yrkesgruppers kunskaper och
kompetenser kan samspela med och komplettera
varandra. Först och främst finns erfarenheter av att
samverkan kan spela stor roll för familjerna. Vi vet
att föräldrar ofta upplever samhällets insatser som
splittrade. Om de olika aktörer föräldrar möter visar
att de känner varandra, att de har en samsyn kring
gemensamma frågor och att de vill och kan samarbeta för barnens och familjernas bästa- då kan
det leda till höjd kvalitet på insatserna till barn och
föräldrar. När föräldrar möter samma grundhållning,
samma insikt om vikten av språk- och läsutveckling
hos alla berörda aktörer, kan det bidra till känslan
av sammanhang i tillvaron och till att föräldrarnas
engagemang ökar

2.2 Metod

I dessa rapporter kan man läsa att det pågår flera
olika samarbeten runt om i Sverige mellan BHV och
folkbiblioteken men att det ser olika ut inom olika
regioner. Det som är gemensamt ligger på en låg
samarbetsnivå. Det handlar om bokdepositioner
från biblioteken, om gåvoböcker (oftast till barn
under 2 år), det handlar om besök på biblioteket
med föräldragrupper samt att BHV delar ut information från biblioteket kring språkutveckling. Trots att
traditionen om samarbete mellan dessa två aktörer sträcker sig tillbaka åtminstone till 1970-talet
beskrivs i dessa rapporter få långsiktiga projekt där
det finns förankring hos chefer och berörda politiker
eller skriftliga överenskommelser.

Metoden jag valt för mitt arbete består till största
del av observationer. Jag använder mig av öppen
passiv observation. Jag är passiv och deltar inte i
samtal eller aktiviteter som pågår i rummet. De som
befinner sig i rummet vet att det pågår observationer över hur rummet används genom att jag på ett
väl synligt ställe satt upp en affisch om detta. Göran
Ahrne och Peter Svensson (2015, s. 100) skriver att
”nackdelen med öppen observation är det som brukar kallas forskaraffekt, vilket innebär att människors beteende påverkas av deras vetskap om att en
forskare är närvarande”. Detta ser jag dock inte som
en betydande risk i min studie då deltagarna endast
vet att jag observerar hur rummet används vilket i
sig inte anses vara en känslig fråga. Jag har genomfört observationer vid ett flertal tillfällen i samma
väntrum; först som Väntrum 1 vilket är i det utförande som BHV inrett det, sedan Väntrum 2 vilket
är i utformandet efter att det har omskapats som
”läsfrämjande”. Under oktober 2020 genomfördes
två observationstillfällen i Väntrum 1. Varje tillfälle
varade i 3 timmar mellan klockan 8.00 och 11.00 då
det är den tid då BVC har flest besök. Observationerna utfördes på dagar då barnläkaren var på plats
på BVC också det för att besöken då är fler. Därefter
gjordes en större förändring av miljön för att skapa
det läsfrämjande väntrummet, Väntrum 2. Under
november 2020 genomfördes observationer vid
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två tillfällen i Väntrum 2. Även dessa genomfördes
mellan klockan 8.00 och 11.00. Alla observationer
dokumenterades med löpande anteckningar.
Mellan de olika observationstillfällena och efter sista tillfället fördes en dialog med BHV-sköterskorna
antingen i samband med observationstillfället eller
via mailkontakt. Dessa samtal dokumenterades i
anteckningsform.

2.3 Resultat

Väntrum 1. Foto: H. Ekstrand

Mina resultat presenteras i tre delar. Först beskrivs
Väntrum 1 och mina observationer där. Sedan
beskriver jag hur jag använde mina iakttagelser när
jag sedan utformade Väntrum 2. I den tredje delen
presenterar jag mina observationer i Väntrum 2.
När jag beskriver barnens åldrar är det den av mig
uppskattade åldern som benämns.

sammans. De plockar med kulor på tråd och andra
flyttbara saker på aktivitetsbordet. Flickan sitter i
pappans knä, de leker tillsammans men samtalar
inte- det är en ordlös kommunikation mellan barn
och förälder. Efter besöket passerar de bara väntrummet.

2.3.1 Väntrum 1
Rummet är ett nyrenoverat fräscht rum inrett i likhet
med de flesta traditionella väntrum. Det fanns två
soffor som stod tillsammans i en del av rummet.
Det fanns en grop3, en rutschkana, ett lågt bord
med stolar runt samt flera små stolar utplacerade
i rummet, en spis, och ett aktivitetsbord. Det fanns
också ett skötbord och en hylla med en våg på. I
denna hylla fanns också böcker i lådor. Lådorna var
uppmärkta med ”mycket text”, ”mest bilder” och
”bilder med lite text”.
2.3.1.1 Observationstillfälle 1
1:1 Pappa med sitt barn 1,5 år. När de kommer in i
väntrummet ger flickan ifrån sig glada ljud. Flickan
går fram till aktivitetsbordet där de slår sig ner till-

3

1:2 Föräldrapar tillsammans med sin 2 åring. Pojken
springer in i väntrummet medan föräldrarna står
kvar och pratar med varandra i kapprummet. Pojken
springer fram till aktivitetsbordet, mamman slår
sig ner i en soffa och pappan leker med barnet vid
aktivitetsbordet. Efter bara en minut är det deras tur
och barnet far iväg med BHV-sjuksköterskan, mamma och pappa hänger på. Efter besöket passerar de
bara väntrummet, klär på sig och går.
1:3 Pappa med sin dotter 3,5 år. De hänger av sig
medan de pratar viskande med varandra sedan
kommer de in i väntrummet. Pappan sätter sig på
en liten barnstol precis innanför dörren (båda sofforna är upptagna av mig och en annan kvinna som
väntar). Stolen är placerad precis bredvid böckerna
och pappan visar flickan ”Titta Pettson och Findus”

En rund, låg och mjuk sittplats med låg kant runt för små barn.
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flickan tittar men går sedan och åker rutschkana.
Flickan och pappan pratar viskande medan flickan
testar rutschkanan, aktivitetsbordet och sätter sig i
gropen. De pratar också om den stora väggmålningen av Nalle Puh som finns i väntrummet. Pappan
tittar medan flickan leker. Efter en stund ger flickan
pappan en bok ”Kan vi läsa den” frågar hon. ”Inte
den” svarar pappan och tar fram en annan bok som
de läser tillsammans på/vid den lilla stolen. Flickan
tar fram nästa bok när den första är slut men får
svaret: ”inte nu älskling”. Hon tar då med sig boken
till gropen och sätter sig där och bläddrar i den själv
medan pappan tar fram sin telefon. Efter besöket
har de bråttom iväg.
2.3.1.2 Observationstillfälle 2
Vid detta andra observationstillfälle i Väntrum 1
kommer först: 2:1 Mamma med två döttrar 3,5 och
1 år gamla. Mamman sätter sig på golvet med den
lilla flickan och samtalar med den stora som åker
rutschkana, hon berättar för barnen att de bara ska
vara i väntrummet en pytteliten stund. De rör sig
mellan gropen, rutschkanan och aktivitetsbordet där
de pratar om vad som finns, kulor, ovala, gröna och
en spegel. De använder hela väntrummet och rör sig
mellan sakerna medan de hela tiden samtalar med
varandra om det de gör och ser. Efter besöket stannade de länge för att leka och mamman var nyfiken
på det arbete jag arbetade med.
2:2 Nästa besökare var en mamma med en liten
bebis, deras BHV-tid var samtidigt som de kom så
de passerade bara väntrummet. Samma sak när
besöket var över, väntrummet blev en passage.
2:3 Sedan kommer nästa mamma med en liten
bebis i famnen, deras tid är också samtidigt som de
kommer till BVC och de går rakt igenom väntrummet både på in- och utväg. Mamman samtalar med

bebisen om att de ska hämta storasyster på förskolan och att hon hoppas att det ska sluta regna,
bebisen gnyr lite till svar.
2:4 Efter detta kommer en pappa med två små tvillingflickor på ca 2 månader. Pappan bär bebisarna
i sina babyskydd, sätter sig på golvet med bebisarna i babyskydden väntar på att bli inkallade till
BHV-besöket. Bebisarna sover och pappan tar fram
mobilen och scrollar. Efter besöket passerar de bara
väntrummet.
2.3.2 Skapandet av det läsfrämjande väntrummet
Efter att ha analyserat det jag sett och hört utformar
jag det läsfrämjande väntrummet. Jag börjar med
att plocka bort aktiviteter som ”stör” läsandet och
stjäl uppmärksamheten. Rutschkanan, aktivitetsbordet och spisen flyttas ner till källaren. Rummet
möbleras om så att det finns flera läsplatser att välja på. Utifrån de observationer jag gjort har jag sett
att närheten till böcker är av stor betydelse. På varje
läsplats ska det finnas minst ett par böcker att välja
på inom en armlängds avstånd. I gropen på golvet
lägger jag många pekböcker i kartong för de minsta. Jag har med mig många nya böcker, från böcker
till de allra minsta upp till bilderböcker med lite mer
text. Jag har också tagit med mig en skylthylla för
böcker så att jag kan fronta så många bokframsidor som möjligt. Varje bok får också en pratbubbla
som talar till barnen och föräldrarna ”läs mig först”,
”jag är full av ord, läs mig”, ”read me now”, ”jag är
den bästa boken här, läs mig”, ”snälla välj mig” osv.
Ljusslingor hängs också upp vid böckerna så att det
blir lite magiskt. Jag sätter upp Språkstegens roll-up
och affischer ”Läs tillsammans” på iögonfallande
platser. Jag hänger upp Språkstegen-loggan som
figurer i fönstren och lite sagofigurer i papp i taket.
I kapprummet sätter jag upp affischerna 17 skäl för
barnboken som jag skrivit ut från Svenska barnbok-
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sakademins hemsida. Ljuset i rummet sänks med
dimmer, rummet inger nu ett lugn. Rummet är nu
fyllt med möjlighet till läsning men hur kommer det
mottas?
2.3.3 Väntrum 2
2.3.3.1 Observationstillfälle 3
3:1 Mamma med pojke 3 år. Pojken kommer in i
rummet och tittar sig omkring som om han letar
efter något, han säger:
”Det finns en soffa. Många bokar” (pojken)
”Ja många böcker” (mamman)
”Läsa två böcker” (pojken)
”Ja det gör vi” (mamman)
Pojken säger till mamman att de inte får ta böcker
på skylthyllan men mamman säger att det får man
visst. Pojken väljer då en bok som de läser och pratar kring. Pojken sitter nära mamman i soffan och
de skrattar och diskuterar vad de ser och det som
händer i boken Tvätta bilen.

Då den ena BHV-sjuksköterskan var frånvarande
denna dag och två av den andra sköterskans besök
inte dök upp blev det bara en observation vid detta
tillfälle. Jag observerade istället rummet, vilka
böcker som bytt plats och vilka böcker som stod
kvar likadant som de ställts upp. Jag reflekterade
över om böckernas placeringar behövde ändras. Tillsammans med BHV-sjuksköterskan samtalade jag
om hur de fem dagarna med Väntrum 2 fungerat.
Det framkom att många böcker blivit använda men
att sköterskorna städat och skyltat det fint igen till
nästa familj skulle komma. BHV-sköterskan berättade också att hon dragit ut på att hämta någon familj
för att de suttit och läst tillsammans. Hon berättade
också att flera kollegor beundrat det ”nya” väntrummet och tycker att det blivit stor skillnad.
2.3.3.2 Observationstillfälle 4
4:1 Mamma med sovande bebis, pojke ca 10 månader. Mamman sätter sig i soffan med sitt sovande
barn i knät. Hon tar fram sin telefon och tittar en
stund. Pojken vaknar och vill ha telefonen men

Väntrum 2. Foto: H. Ekstrand
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mamman lägger undan den. De sitter i soffan till
det blir deras tur. Efter besöket passerar de väntrummet, går och klär på sig ytterkläder.
4:2 Mamma med sovande bebis i babyskydd, ca 4
månader. Mamman slår sig ned i en soffa. Bebisen
fortsätter sova i babyskyddet som mamman ställt
på golvet. Mamman gör ingenting, tittar på sin bebis
medan hon väntar, gungar lite på babyskyddet. Tar
av bebisen overallen och sedan är det deras tur.
Efter besöket går de genom väntrummet utan att
stanna.
4:3 Mamma och pappa med sovande bebis ca 5
månader och storebror ca 3 år. Storebror kommer
in i väntrummet med en mobil i handen, han går
runt i väntrummet och kikar lite: ”Ingen kana här
inne” säger pojken. ”De har tagit bort den” svarar
mamman ”Det är massa böcker här nu”. Bebisen
vaknar och tas upp i famnen. Bebisen matas i
mammas famn och storebror tittar på telefonen i
pappas famn. Pappan och pojken pratar om ljudet
på telefonen. Bebisen läggs i babyskyddet och äter
där själv ur flaskan sen blir det deras tur att gå in till
BHV-sjuksköterskan.
4:4 Mamma och pojke 5 år. Pojken och mamman
pratar i kapprummet, pojken vill ha hjälp med skorna. De pratar om att han är fem år och stor nog att
ta av sig skorna själv. Pojken springer in i väntrummet och hoppar ner i gropen. Där tar han genast en
bok och börjar bläddra i den. ”Den är rolig” säger
pojken. Nu kommer mamma också in i väntrummet:
”Åååå så mysigt det är här, så många fina böcker”
säger mamman. Mamman tar en bok som heter
Varför vill ingen klappa igelkotten. Hon säger: ”Den
här boken verkar spännande, ska vi läsa den?” Pojken svarar att han vill läsa klart den boken han håller
på med först. ”Så nu vill jag läsa den” säger pojken

efter en liten stund och går från gropen till mamman
i soffan. Mamman och pojken börjar läsa boken
och pojken tycker synd om igelkotten. ”Jag skulle
klappa den” säger han. När de läst en liten stund
kommer BHV-sjuksköterskan och hämtar dem. Då
de inte är klara med boken säger mamman: ”Ska
vi ta med den in?” Det vill pojken och de tar med
boken in på BHV-besöket. Efter besöket passerar de
bara väntrummet, de pratar om besöket och pojken
har ont i armen och vill ta hissen ned.
4:5 Mamma och bebis, flicka ca 6 månader.
Mamman sätter sig i en soffa och bebisen sitter
först kvar i babyskyddet sedan tar mamman flickan
i famnen. Det ligger böcker i soffan där mamman
sitter och hon flyttar på dem. Mamman tar upp flickan i famnen och går runt i väntrummet. Mamman
tittar på de olika planscherna på väggarna, tittar
på böckerna men tar ingen, sätter sig i soffan igen,
pratar inte och läser inte. Samtidigt är det en annan
mamma i väntrummet: 4:6 Mamma och bebis, flicka
ca 10 månader. Mamman sätter sig på en liten stol
precis innanför dörren och tar flickan i knät. De tar
den närmsta boken och läser den. De läser lite men
pratar mest om bilderna. ”Vill du bara titta på bilderna, ser du kaninerna och blommorna” säger mamman och de fortsätter pratläsa sig framåt i boken,
”Såg, hammare, spik, nu dricker de kaffe, den har en
rosett, rosor, den åker båt” fortsätter mamman och
flickan bankar i boken. Mamma fortsätter sätta ord
på det de ser i boken Fjärilar, snäckor, fiska. När boken är slut får flickan en flaska med vatten, dricker lite
men leker mest med den. Mamman sätter flickan på
golvet och ger henne en klämmis4 och laddar upp
med våtservetter. Medan flickan äter säger mamman: ”Ser du alla böckerna?” Efter en stund sätter
de sig på golvet tillsammans och tar fram en ny bok
från lådan som står bredvid gropen. ”Nä men titta,
där är ju Knacka på som du älskar” säger mamman
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”Det finns forskning som visar att barn och
ungas intresse för läsning påverkas starkt av
läsande förebilder, framför allt i hemmet och
skolan men också av kamrater och andra barn”
till flickan. De börjar läsa den och det märks tydligt
att flickan känner igen den. Hon knackar för fullt på
bokens dörrar medan mamman benämner dörrarnas
färger. Sedan blir det deras tur och innan de kommer
tillbaka hade jag gett mig av därifrån.
Efter dessa fyra observationstillfällen med två i
varje typ av väntrum ställde jag några frågor till
BHV-sjuksköterskorna om hur de upplevt de olika
väntrummen. Vad har varit positivt/negativt? Jag
frågade om de fått några synpunkter från övrig personal, barn eller föräldrar samt hur de själva tänker
kring det läsfrämjande väntrummet efter de genomförda förändringarna?
Svaren från BHV-sjuksköterskorna beskrev att de
var väldigt nöjda med ommöbleringen. ”Att du valde
att placera sofforna med avstånd ska vi absolut
behålla, avstånd är ju ett stort ledord i dessa tider”.5
De beskriver vidare: ”att ljusslingorna och de fina
bilderna med budskap på väggarna gör att rummet
känns ombonat, liksom bilderna som hänger i fönster och tak”. De kan inte se något negativt med det
läsfrämjande väntrummet, ”Möjligen att man inte ser
om det sitter någon i den bortre soffan pga. språkstegenskylten, men knappast ett stort problem”.
Vidare beskriver de att:
jag har sett fler familjer som tar en bok och läser
med sina barn i väntrummet än tidigare. Förhållandevis få har frågat om rutschkanan, kanske två barn
som har frågat om den- det trodde jag att fler skulle
göra. Gropen används inte längre som en hoppgrej,
mer som en myspöl.

Övrig personal tycker att det ser väldigt mysigt och
ombonat ut och det är även den reaktion vi fått av
föräldrar. De önskar behålla möbleringen och så
mycket som möjligt av materialet jag tagit dit. ”Vi
vill behålla bilderna på väggarna, så många som
möjligt men vill också göra plats för en anslagstavla
med samhällsinformation om aktiviteter som händer på byn”. Vad gäller leksakerna som rutschbanan
och spisen beskriver de att de ska diskutera om de
ska få komma tillbaka. ”Pysselklossen kommer tillbaka det är jag säker på”. Avslutningsvis beskriver
de att ”vi vill nog återskapa ditt väntrum så mycket
som möjligt”.

2.4 Diskussion
Innan jag går in på mina observationer och de
slutsatser jag kan dra utifrån dem kommer jag att
diskutera kring att använda barnhälsovården och
dess väntrum som läsfrämjande verktyg. Frances
Hultgren (2017, s. 1) skriver i en rapport från Skolverket att ”det finns forskning som visar att barn
och ungas intresse för läsning påverkas starkt av
läsande förebilder, framför allt i hemmet och skolan
men också av kamrater och andra barn”. Hultgren
(2017, s. 2) hänvisar också till Harrington (2009)
som beskriver:
att när läsning värdesätts av familjen visar barnen
också ett större intresse för läsning i skolan. Resultatet tyder på att Matteuseffekten trätt i kraft, det vill
säga; ”de rikare blir rikare och de fattiga fattigare”.
Barn som har tillgång till böcker, och vars läsintresse
uppmuntras av föräldrarna, läser mer och blir därmed
bättre läsare. Omvänt tappar barn, som saknar både

4

Ett mellanmål i påse för små barn.

5

Under perioden observationerna utfördes pågick det en pandemi i Sverige och övriga världen, Covid-19.
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”Om ett barn lever i en läsovan miljö med
föräldrar som inte inser vikten av läsning eller
besöker biblioteket kanske BHV är den enda
platsen där barnet möter litteratur.”
den möten med litteraturen och minskar risken för
att ”bokfattiga” barn helt hålls utanför den litterära
upplevelsen. Malmqvist (2019, s. 29) beskriver att
”när barnet lämnar förskolan med goda språkliga
förutsättningar för sina fortsatta studier bör det ha
mellan tio- och tolvtusen ord”. Han fortsätter med
att ”det är i litteraturen barnet möter de mindre
frekventa orden i ett meningsfullt sammanhang, inte
sällan med stöd av en förklarande illustration. Det är
där de nya orden kan erövras och förstås med sikte
på de eftersträvansvärda tolvtusen orden”.

tillgång till böcker och uppmuntran från föräldrar,
intresse för läsning och utvecklas inte som läsare.
Vad har då detta med barnhälsovårdens väntrum
att göra? BHV är en verksamhet som de allra flesta
småbarnsföräldrar har ytterst stort förtroende för.
Genom att påvisa starkt i väntrummet hur viktigt
det är med läsning blir BHV-sjuksköterskorna en
form av läsande förebilder för småbarnsfamiljerna
och väntrummet ett redskap för läsfrämjande.
Chambers (2014, sid 28) beskriver detta i en skolmiljö, men tanken kan överföras till barnhälsovårdens väntrum:
Speciella läsplatser visar också på läsandets värde.
Man reserverar inte en plats åt en enda aktivitet om
man inte anser den vara oerhört viktig. Genom att
helt enkelt finnas där, genom att användas på ett
bestämt sätt, reglerat av enkla, lättfattliga regler, talar
läsplatserna om för barnet, och det utan att läraren
överhuvudtaget behöver säga något, att i det här
klassrummet, i den här skolan, betraktar vi läsning
som något mycket betydelsefullt.
BHV är en arena som de flesta småbarnsfamiljer
besöker. Om ett barn lever i en läsovan miljö med
föräldrar som inte inser vikten av läsning eller besöker biblioteket kanske BHV är den enda platsen där
barnet möter litteratur och får en lässtund tillsammans med sin förälder. Malmqvist (2019, s. 30)
skriver att ”eftersom högläsningen bevisligen har
en positiv inverkan på barnets språkutveckling och
därmed en avgörande betydelse för barnets fortsatta utbildning är det av vikt att alla barn regelbundet
får möta litteraturen under sina förskoleår”. Även
detta stärker vikten av att flera aktörer i småbarnsfamiljernas vardag erbjuder eller till och med belyser
läsning som en viktig aktivitet i väntrum, omklädningsrum, på bussar mm och på så vis ökar mäng-

Hur många ord ett barn har i sitt ordförråd i olika
åldrar beroende på om barnet blivit läst för eller inte
varierar i olika källor. När vi tar emot föräldragrupper från BHV på biblioteket i Karlskrona använder
vi följande siffror: En treåring har mellan 3 000 och
5 000 ord, när barnet vid sju års ålder börjar skolan
kan ordförrådet variera mellan 7 000 och 12 000 ord
beroende på om det blivit läst för eller inte. När barnet sedan lämnar grundskolan är skillnaden ännu
större. Den 17-åring som blivit läst för och senare
läst själv har ett ordförråd på 50 000 till 70 000
ord jämfört med ett ”bokfattigt” barn som då bara
erövrat 15 000 till 17 000 ord. Mats Myrberg säger i
en intervju på UR att man behöver 50 000 ord för att
kunna läsa och förstå en vanlig dagstidning. Det har
därför stor betydelse för barnet om det finns vuxna
runt omkring som förstår högläsningens relevans
och detta viktiga kan människor som föräldrar har
stort förtroende för förmedla, t.ex. personalen på
BVC genom ett läsfrämjande väntrum.
I samarbetet mellan bibliotek och BHV kring det
läsfrämjande väntrummet vill jag också lyfta frågan
kring rollfördelningen. Jag tror att en tydlighet
kommer vara viktig, både vad gäller ekonomi och
arbetsinsats. Jag menar också att det blir viktigt att
vi ser på väntrummet på samma sätt och vågar föra
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”A och O är den direkta närheten
till böcker var i väntrummet man
än befinner sig!”
den typen av diskussioner. Är väntrummet bara ett
väntrum som ägs av BHV? Eller kan det vara ett
minibibliotek där biblioteket kostnadsfritt lånar en
yta för ett ”showroom” i utbyte mot möblering och
boktillgång?
Att diskutera i samarbetet kring det
läsfrämjande väntrummet:
Hur ser vi på rummet? Väntrum, minibibliotek eller annat?
Vem bekostar vad?
Vilken arbetsinsats läggs på vilken
profession?
För vems skull är detta viktigt?

När jag observerat Väntrum 1 identifierades några faktorer som sedan användes i skapandet av
Väntrum 2. Det första är den absoluta närheten till
böcker. Då sofforna i väntrummet var upptagna
satte sig pappan på närmaste stol och bredvid
den fanns böckerna (observation 1:3). Närheten
till böckerna medförde att intresset istället föll på
böckerna. ”Är det nära till böcker är det nära till läsning” (Malmqvist 2019, s. 26). I samma observation
tog pappan fram telefonen efter att han läst en bok
tillsammans med sin dotter, trots att hon bad om
att de skulle läsa en bok till. Hur kan den här typen
av situationer undvikas i väntrummet och hur kan
vi med väntrummets hjälp se till att barnet får sin
förälders tid denna stund de har tillsammans? Jag
valde att sätta upp läsinspirerande affischer och
figurer. Jag använde även språkstegens informationsmaterial och satte upp det väl synligt i form av
”Läs tillsammans”, roll ups med språkstegens logga
och kort information samt andra läsinspirerande
planscher och texter. På så sätt kanske ögat tar in,

hjärnan noterar och föräldern omedvetet agerar på
ett mer läsfrämjande sätt och låter mobilen ligga
kvar i fickan. Ann-Marie Körling (2018, s. 22) skriver
att ”en mobil i handen säger ingenting om vad en
förälder gör. Det syns inte. Det är bara något som
gör att föräldern försvinner bort och barnet blir
ensamt”. Körling (2018, s. 59) skriver också att ”det
hinns inte med att läsa. Man har så bråttom. Barn
har inte bråttom. Föräldrar har det, i språng mot
något annat.” I flera av mina observationer framkom
att föräldern kom med barnet vid utsatt tid hos BHV
och väntrummet blev bara en passage under både
in- och utgång. Detta var något jag inte väntat mig
att se. När jag förändrade väntrummet behövde det
därför kunna förmedla vikten av läsning och böcker bara genom snabba synintryck. När Väntrum 2
möblerades gjordes det utifrån snabba synintryck.
Tanken var att bara genom att passera väntrummet
skulle besökarna/föräldrarna se minst en läsfrämjande text, möta många olika böcker och kanske
engageras att stanna en stund efter besöket, läsa
högt när de kom hem eller inspireras till ett besök
på biblioteket. Johansson och Hultgren (2018,
s. 27) skriver:
Inte bara människor, utan också rummet och tingen
är aktörer. Rummet tilltalar besökaren på vissa sätt
och förmedlar någonting om vilka som är välkomna
dit, vad man kan göra där och vem man kan vara på
den här platsen. Rummet och tingen har intensioner
inskrivna i sin design; de förmedlar värden och
tillhandahåller erbjudanden; mattor passar att sitta
på, hyllor kan utgöra gömställen i leken, dockor kan
bäras eller släpas, och i centrum finns mediematerialet – böcker och dvd-skivor- som fångar intresset
både för sitt innehåll och för sin materialitet.
Även här kan deras diskussion om biblioteksrummet överföras på väntrummet. När väntrummet
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förändrats från Väntrum 1 till Väntrum 2 talade rummet och tingen tydligt om för besökaren vad som
förväntades och erbjöds där. I det här väntrummet
finns många inbjudande läsplatser, många böcker
att välja på, nära och tillgängliga. Den dämpade
belysningen och punktbelysning gör det lugnt och
lite magiskt. Rummet förmedlar värden och det
värdefulla är läsningen och stunden tillsammans
– barn och förälder. Vid mina senare observationer
iakttog jag att böckerna användes och att föräldrar
och barn i större utsträckning än i Väntrum 1 läste
tillsammans.
I Väntrum 2 blir det väldigt tydligt hur rummet förväntas användas. Det finns många sittplatser och
intill varje sittplats finns det böcker. Dessutom finns
det texter som understryker budskapet ”Läs tillsammans”, till och med böckerna talar ”Läs för mig”. Det
antas ha medfört att många föräldrar och barn läste
tillsammans, eller samtalade kring böcker. Även
flera av de som inte läste under sin stund i väntrummet noterade förändringen och poängterade att det
fanns många böcker. Chambers (2014, s. 27) skriver

att ”vi behöver och respekterar platser som reserverats för speciella ändamål och vi vill gärna veta
hur vi förväntas uppträda i olika situationer. Redan
som barn får vi lära oss vilket slags beteende som
är lämpligt i olika miljöer- på besök hos någon man
inte känner, i affären, på biblioteket, på en fotbollsmatch eller ett födelsedagskalas.” Vidare skriver
han att ”närmast omedvetet tycks vi anpassa oss till
den plats vi befinner oss på, så snart vi identifierat
miljön”.
Att vi människor anpassar oss till de miljöer och
situationer vi ställs inför styrks i olika forskningsrapporter. Jag vill i detta sammanhang också lyfta
fram begreppen förväntningar och besvikelse. Alla
människor har en förväntan på en miljö. Vi vet hur
ett bibliotek ser ut, en simhall eller ett väntrum.
Ser det inte ut som förväntat tror jag att barn och
förälder kan uppleva besvikelse. Förväntar de sig att
mötas av en rutschkana och istället möts av dämpad belysning och massa böcker kanske barnet och
föräldern känner besvikelse. Kallar vi istället väntrummet för ett ”minibiblitek” får besökaren en helt

Hannas fem tips för ett läsfrämjande väntrum:
1. Närhet till böcker oavsett var i väntrummet man befinner sig.
2. Ta bort ”störmoment” som konkurrerar om barnets
uppmärksamhet.
3. Dämpa belysningen och skapa ljusmagi i bokhyllorna.
4. Ge många läsinspirerande och vägledande synintryck
som förmedlar budskapet ”LÄS TILLSAMMANS”.
5. Var modiga! Våga låta allt lekmaterial stå kvar i förråd och låt
rummet få vara en läsinspiratör.
Väntrum 2. Foto: H. Ekstrand
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”Åååå så mysigt det är här,
så många fina böcker.”

annan förväntansbild och är mer förberedd på vad
man kan och förväntas göra där. Om personalen på
BVC bekräftar att rummet är ett minibibliotek och
att barnet och föräldern mer än gärna får stanna
hur länge de vill efter besöket för att läsa och mysa
stärker det ytterligare rummets identitet.
Tidigare i diskussionen har rummets betydelse och
vikten av tydlighet lyfts fram men det finns en annan
mycket viktig aktör utöver rummet som påverkar
högläsningen- föräldern. Det behövs en vuxen runt
det lilla barnet som antingen tar initiativ till läsningen eller läser av barnet som vill bli läst för och ser
dess signaler. Om rummet hade varit tillräckligt som
läsfrämjare hade alla barn som vistades i Väntrum
2 blivit lästa för men så blev inte utfallet, utan det
behövdes en förälder som läste in rummet, läste
affischer och pratbubblor och förstod värdet i att
använda väntetiden till läsning. De föräldrar som tog
initiativ till en lässtund och diskuterade böckerna
med sitt barn hade genast barnets odelade uppmärksamhet. I de fall som barn och förälder läste
tillsammans blev det tydligt hur orden användes
olika beroende på vilken ålder barnet hade. Föräldern anpassade automatiskt språket till barnets ålder
oavsett vilken ålder boken var ämnad för. I något fall
pratläste föräldern för barnet och förkortade berättelsen ur bilderboken. I ett annat fall där barnet valt
en pekbok ställde föräldern avancerade frågor kring
bilder och händelser för att utmana barnet där det

befann sig i sin språkutveckling. I dessa fall var det
tydligt att barn och förälder tillsammans var vana
läsare, då de hade ett vant samspel vid läsningen.
Men de andra då? De som valde att inte läsa en bok
tillsammans med sitt barn trots att rummet inbjuder
till det, trots att böckerna är nära och talar till dem:
”läs mig”, trots att de ser andra föräldrar som sitter
och läser tillsammans med sina barn, är de vana
läsare hemma? Rydsjö (2017, s.19) skriver att:
forskning inom området små barns språkutveckling
har tydliggjort hur viktig familjen och föräldrarna/
vårdnadshavarna är för små barn. Termen family
literacy används för att beskriva program som tar sin
utgångspunkt i familjen. En omfattande EU-studie
som grundar sig i en genomgång av aktuell forskning, hävdar att inget program som utformas för att
stödja små barns språkutveckling kan bli framgångsrikt om inte familjen inkluderas.
Rydsjö (2017, s. 19) fortsätter med att ställa frågan:
men går det verkligen att tala om ”familjen”? Familjer
ser olika ut och föräldrar är olika. Ja, det tycks som
att alla föräldrar drar nytta av att bli uppmärksammade på vikten av att tala med, sjunga med, och läsa
tillsammans med sina små barn. Även välinformerade föräldrar, som själva är läsande personer, intygar
att de haft nytta av att bli påminda om hur viktigt det
är att läsa för sina små barn och att göra det till en
vana.
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Rydsjö (2017, s. 19) skriver också att:
flera undersökningar visar att det är ovana och osäkra föräldrar som drar störst nytta av sådana insatser,
och detta gäller både för program som riktar sig till
alla föräldrar och för program som riktar sig till särskilda målgrupper. Föräldrarna får ökat självförtroende, nu vet de hur de kan stödja och språkstimulera
sina barn, och de växer som förebilder för sina barn.
En annan vinst som jag identifierade i Väntrum 2
var att förälder och barn kom närmare varandra rent
fysiskt. Jag såg tydligt i flera av mina observationer
att flera barn kom väldigt nära sin förälder. Även de
familjer som inte valde att läsa satt nära varandra,

ofta med barnet i förälderns knä och fick på så vis
en lugn stund tillsammans med närhet och trygghet.
När rummet förmedlar lugn och lägre ljudvolym sker
det automatiskt, att barnet kryper nära intill eller
upp i förälderns knä och eftersom böckerna finns
nära finns det förutsättningar till läsning. Chambers
(2014, s. 71) skriver att:
en av de mest uppenbara, men också viktigaste
aspekterna av högläsning, är dess socialt sammansvetsande funktion. Läser man tillsammans är man
en del av en gemenskap, eftersom ingenting skapar
så starka band mellan människor som en gemensam
upplevelse. Men det handlar också om en rent fysisk

Väntrum 2. Foto: H. Ekstrand
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gemenskap, högläsning är en aktivitet som har sitt
ursprung i familjekretsen och passar bäst i en liten,
intim grupp.
Chambers (2014, s. 71) konstaterar att alla ”som
läst högt för mindre barn vet att det stämmer. Barnen sitter tätt ihop, ofta praktiskt taget i knät på dig.
De är avspända och låter sig ryckas med. Medan de
lyssnar känner de tillhörighet och gemenskap”. På
bokstarts hemsida beskriver Fast (2018) att högläsning kan kännas nästintill magiskt både för den som
läser och den som lyssnar. Det finns en förväntan
hos det lyssnande barnet om vad som ska komma
härnäst, barnet kryper nära den som läser- det är
underbart att läsa högt för ett barn.
I de fall då förälder och barn läste tillsammans blev
det väldigt tydligt att de delade fokus, att boken och
läsningen var deras gemensamma aktivitet hela
vägen från val av plats att sitta och läsa på, till valet
av bok till själva läsningen. Det beskriver Chambers
(2014 s. 72) så här: ”vid högläsning ligger boken i
fokus. Förhållandet här är snarare två personer som
tillsammans upplever något utanför dem själva.
Inte lyssnare och berättare mitt emot varandra, utan
läsare och lyssnare, sida vid sida, som tillsammans
upplever något annat”.
Avslutningsvis beskriver Malmqvist (2019, s. 25)
rummet i en förskolemiljö: ”Då gäller det att organisera undervisningen så att högläsningen kan äga
rum i en miljö som stimulerar upplevelsen. Skapa
ett läsrevir: Det här är en plats där de mest magiska
saker kan ske! Förväntningar skapar vårt beteende,
och lyckas vi skapa en plats där vi förväntas lyssna
och samtala om en bok, ja då har vi berett mark för
många intressanta lässtunder tillsammans med
barnen”. Detta var en av förväntningarna på det
läsfrämjande väntrummet: att skapa en plats, ett

läsrevir på ett ställe dit de allra flesta barn någon
gång kommer. Att ge barnen förutsättningar för en
lässtund tillsammans med sin förälder och kanske
så ett frö i förälderns huvud - Läs tillsammans, för
det är så viktigt!

2.5 Slutsatser
I det läsfrämjande väntrummet:
Läste man oftare tillsammans med sitt
barn.
Integrerade barn och förälder mer och
samtalade mer med varandra.
Kom barn och förälder fysiskt närmare
varandra oavsett om de läste eller inte.
Är ändå föräldern den viktigaste faktorn
för om det blir något läst.

Utifrån mina observationer, de analyser jag genomfört och de intervjuer som gjorts med BHV-sjuksköterskorna och den litteratur jag läst har undersökningens frågeställningar besvarats:
På vilka sätt kan ett väntrum vara ett läsfrämjande
verktyg?
Hur påverkar olika typer av väntrum de val av
aktivitet barn och förälder gör medan de väntar?
Hur påverkar miljön interaktionen mellan barn och
förälder?
Undersökningen visar att ett väntrum kan utgöra
ett läsfrämjande verktyg, särskilt om det utformas
läsfrämjande med en medvetenhet om vad man
önskar uppnå. Hur väntrummet är utformat, vad
gäller saker, möbler och information påverkar i allra
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högsta grad valet av aktivitet i ett väntrum. Finns
det ingen rutschkana blir det väldigt svårt att välja
den aktiviteten. Om det finns massor av lockande
böcker på en armlängds avstånd som skriker ”Läs
mig snälla du” är det mycket troligt att det blir den
aktiviteten. En av mina slutsatser är att miljön påverkar interaktionen mellan barn och förälder positivt i
det läsfrämjande väntrummet. Barnet och föräldern
samlas kring boken som en gemensam aktivitet och
föräldern behöver vara mycket mer närvarande vid
bokläsningen än t.ex. om barnet åker rutschkana.
Avslutningsvis lyfter Fast (2018) på projektet Bokstarts hemsida att ”det är längtan efter en berättelse
som är drivkraften i allt läsande, för såväl barn som
vuxna. I den gemenskap som uppstår mellan läsare
och lyssnare, då man delar glädje, överraskningar,
fasor och förhoppningar, tänds gnistan och suget
efter fler berättelser”. Förhoppningen är att det kan
tändas många gnistor runt om i våra BHV-väntrum
framöver!
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3. Högläsning
Åsa Sjösten Lilja

3.1 Inledning
Jag arbetar som barnbibliotekarie på Tingsryds
folkbibliotek och är huvudansvarig för Språkstegen i
kommunen. I mitt arbete som barnbibliotekarie möter jag många småbarnsföräldrar i olika situationer,
allt från aktiviteter på biblioteket till BVC-grupper där
jag pratar om språkutveckling. För att få en bättre
grund att stå på i min yrkesroll har jag valt att undersöka vad forskningen säger om högläsning och
språkutveckling. Med hjälp av litteraturstudien har
jag utformat en folder om högläsning och språkutveckling med föräldrar som målgrupp.
Barn som läser bättre än sina jämnåriga läser mer,
och blir därmed ännu bättre på att läsa. Barn som
läser sämre läser mindre, med följden att de ytterligare hamnar efter. Detta har kallats för läsningens
”Matteuseffekt”. En ”Matteuseffekt” innebär att en
redan gynnad part gynnas ytterligare (Andersson,
2015)
När ett barn börjar i första klass har de ett ordförråd
på ca 7000 ord. Detta kan skilja sig mellan språkstarka (20 000 ord) och språksvaga barn (5 000)
(Althoff 2015). En 17-åring som har läst mycket eller
lyssnat på högläsning har ett ordförråd på mellan
50 000 - 70 000 ord, men en 17-åring som där emot
inte har läst så mycket och inte lyssnat på högläsning har ett ordförråd på 15 000–17 000 ord (Kers,
2014). För att vara en aktiv deltagare i samhället och
kunna läsa olika typer av texter behöver man ha ett
ordförråd på ca 50 000 ord. Utifrån dessa siffror får
vi en förståelse för hur viktigt det är att ha ett stort
ordförråd och hur föräldrar enkelt kan ge sitt barn en
bra start i livet genom att läsa högt regelbundet.
Som teoretisk grund har jag valt att använda mig
av ett sociokulturellt perspektiv. Roger Säljö (2000)

beskriver att det är samspelet mellan individen och
kollektivet som styr i ett sociokulturellt perspektiv.
Han menar att samhället eller den kultur vi lever i
har en viss kunskap som vi som individer på olika
sätt kan få tillgång till. Språk och kommunikation är
två redskap som människor använder sig av i mötet
med andra individer. Man lär sig i sociala sammanhang genom att bland annat se hur andra gör. Säljö
(2000) skriver om Vygotskijs utvecklingszon som
innebär att man med hjälp och stöd av omgivningen
kan lösa ett problem. Detta kan appliceras på högläsningsstunden och barnets språkutveckling. När
den vuxne läser högt för barnet får de höra många
ord och se bilder till och på detta sätt utvecklar de
sitt språk och ordförråd genom att få hjälp och stöd
av en vuxen med större språkkunskaper. Detta gäller
även när man sjunger och ramsar för barnet. Bokens nivå bör ligga strax över barnets förmåga för att
ge så mycket som möjligt i språkutvecklingssyfte.
Jag har valt att använda mig av ett sociokulturellt
perspektiv eftersom högläsning bygger på ett
samspel mellan barnet och den som läser högt
och det är så jag ser på lärande. Det är en process
man gör tillsammans. Ett sociokulturellt perspektiv
har utgjort bakgrunden när jag valde vilka områden
jag skulle undersöka. De områden jag har valt att
undersöka är varför man ska läsa högt för sitt barn,
läsa med barnet inte bara för det, vikten av samspel
samt hur barnet hanterar boken.
3.1.1 Frågeställning och avgränsning
Frågeställningen som jag arbetar utifrån är: Varför
är det viktigt med högläsning?
I min text undersöker jag varför det är viktigt med
högläsning för barn i förskoleåldern, vilka positiva
effekter högläsningen ger för barnets språkutveckling och vilka fördelar den ger barnet senare i livet.

[ 114 ]

HÖGLÄSNING

”Bokens nivå bör ligga strax över barnets
förmåga för att ge så mycket
som möjligt i språkutvecklingssyfte.”
Jag fokuserar på högläsning som genomförs i
hemmet eftersom jag möter många föräldrar i mitt
arbete med Språkstegen. Många gånger träffar jag
bara en av föräldrarna när jag pratar språkutveckling
och därför är det en fördel ha en folder att dela ut så
de kan förmedla vidare informationen till den andre
föräldern och andra vuxna i barnets närhet. Den här
texten kommer inte att fokusera på högläsning som
genomförs i förskolan och jag kommer inte att skriva något om tvåspråkighet och högläsning, men det
kan i framtiden läggas till i foldern som ska delas ut
till föräldrar.

3.2 Metod
Som metod använder jag mig av en litteraturstudie
där jag tittar på forskning som har gjorts om högläsning för barn i förskoleåldern. Eftersom min text
syftar till att utforma en bakgrund till en folder med
föräldrar som målgrupp anser jag att en vetenskaplig grund behövs.
Flera av de texter jag har använt mig av kom jag i
kontakt med när jag skrev min kandidatuppsats i
biblioteks- och informationsvetenskap då jag skrev
om föräldrars högläsningsvanor (Sjösten Lilja,
2018). De valda texterna utgörs av olika böcker
samt ett par webbsidor som jag hittade genom
Google. Sökord som jag har använt mig av är bland
annat högläsning, språkutveckling och föräldrar. Jag
har gjort sökningar i databasen OneSearch men
med de sökord som jag valde att använda mig av
fick jag som jag bedömde det inga relevanta träffar.
Jag har främst valt texter och undersökningar skrivna utifrån en svensk kontext.

3.3 Resultat
I det här avsnittet har jag valt att samla mitt resul-

tat under tre rubriker: varför ska man läsa högt för
sitt barn; läsa med barnet inte bara för det, vikten av
samspel; samt hur barnet hanterar boken. Den första
rubriken svarar på min frågeställning varför det är
viktigt med högläsning och gör en sammanfattning
av forskning kring detta. Jag har även valt att titta
närmre på samspelet vid högläsning då jag anser
att detta är en viktig del för att barnet ska få bästa
möjliga förutsättningar för att utveckla sitt språk.
Under den sista rubriken har jag valt att göra en kort
sammanställning över hur barnet interagerar med
boken under det första året för att visa på utveckling samt att förstå varför barnet agerar som det gör
med böcker.
3.3.1 Varför ska man läsa högt för barn?
Många föräldrar som läser högt för sina barn har
nog en tanke med varför de läser högt, att barnet ska varva ner och sova efter en lång dag och
många har nog också en tanke om att det är bra
för språkutvecklingen. Jag ställer mig frågan om
de känner till alla fördelar de ger sina barn genom
högläsning?
Enligt Agneta Edwards (2013) finns det många
fördelar med att läsa högt för små barn. Det bygger
en grund för ordförrådet, det stimulerar fantasin.
Barnet får öva upp sin koncentrationsförmåga, övar
förmågan att skapa sammanhang och följa en “röd
tråd”. Barnet övar sig på att skapa inre bilder och lär
sig sambandet mellan bokstäver och ljud.
Mem Fox (2001) skriver att genom att läsa högt för
barn lär sig barnet att koncentrera sig under längre
stunder. De lär sig att lösa problem med logiskt
tänkande. Hon skriver även att forskare säger att
barn behöver höra 1000 sagor innan de själva blir läsare. Detta kan kännas som mycket och något som
är svårt att genomföra, men läser man tre sagor om
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dagen så har man klarat av det på ett år. Tänk då
vad många sagor man hinner med att läsa för sitt
barn innan det börjar skolan om man börjar läsa
tidigt. På detta enkla sätt ger man sitt barn en bra
start i livet. Det är aldrig för tidigt att börja läsa högt
för barn. Deras första dag i livet är en bra dag att
börja. Detta är en bra vana att skapa som kommer
att gynna barnet senare i livet.

Viktiga komponenter vid bokläsning:
Dialog
Närhet
Gemensamt fokus
Gemensam tid

3.3.2 Läsa med barnet inte bara för det, vikten
av samspel
Kerstin Dominković, Yvonne Eriksson och Kerstin
Fellenius (2006) tar upp en modell om samspelet
mellan den vuxne, barnet och boken vid högläsning.
Hon tittar på dialog, närhet, gemensamt fokus och
gemensam tid som viktiga komponenter för utveckling genom högläsning. När man under högläsningen för en dialog med sitt barn lär man sitt barn att
uttrycka sig och detta gör att barnet utvecklar sitt
språk. Eftersom man i en högläsningsstund sitter
nära varandra så skapas en trygghet för barnet som
gynnar barnet senare i livet i andra inlärningssituationer. Eftersom det finns ett gemensamt fokus på
boken så leder det till mer dialog och samspel. När
man sitter ner tillsammans och läser ges barnet
möjlighet att fokusera på det som finns i boken
vilket gynnar barnet i längden.

3.3.3 Hur barnet hanterar boken
Dominković, Eriksson och Fellenius (2006) skriver
om hur barnet interagerar med boken under det första året. När barnet är mellan två till fyra månader
är det troligt att barnet bara tittar på boken utan att
försöka ta i den. När det har blivit strax över halvåret
så börjar de sträcka sig efter boken och tugga och
suga på den. Vid cirka sju månader börjar barnet
hjälpa den vuxne att bläddra i boken. När barnet
börjar närma sig året kan det börja ge boken till
den vuxne och visar då att den vill att man ska läsa
boken.

Barnet utvecklar en
fysisk relation till böcker.
Hur kan vi ta vara på
och stärka det?
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4. Högläsning och bibliotekets tjänster:
En intervjustudie kring bibliotekets roll för att
motivera och stötta föräldrar till högläsning
Malin Sternerfors

4.1 Inledning
Den här studien handlar om hur föräldrar till barn
i åldern 1–3 år har läst för sina barn under sin föräldraledighet, hur de läser för sina barn efter barnet
börjat förskolan samt vilket stöd föräldrar önskar få
av biblioteket för att fortsätta läsa för sina barn.
Det är under barnets första tre levnadsår som språket utvecklas som mest och en viktig faktor som
påverkar barnets språkutveckling är den språkliga
miljö där barnet växer upp, det vill säga barnet
lär tillsammans med vårdnadshavare och andra
vuxna (Kulturrådet, 2019). Även Elisabeth Björklund
(2010) menar att barnet lär i interaktion med den
vuxne och i den värld som omger barnet. Varför är
det då så viktigt med språket? Det kommer väl av
sig självt? I en rapport som rör ämnet högläsning
och språkutveckling menar Kulturrådet (2019) att
språket är grunden för att bli en del av vårt demokratiska samhälle. Det är grunden för att kunna lära
sig läsa, räkna och skriva. Carina Fast (2018) menar
att språkutvecklingen börjar genom att förälder
samtalar med barnet genom att benämna olika ting
och vad man gör. Vikten av att prata, läsa, titta och
lyssna hänger ihop och lägger grunden för språkutvecklingen, exempelvis vid blöjbyten, promenader
eller klädbyten. Björklund (2010) framhåller att ett
samlat begrepp för dessa företeelser är litteracitet.
När barnen närmar sig förskoleåldern visar många
barn tidigt intresse för böcker och just boken är en
viktig komponent när vi talar om barnens litteracitet.
Ett barn undersöker boken på olika sätt. Det kan
vara genom texten, genom bilden eller i kombination av text och bild. Att någon läser högt, att barnet
“läser” själv, tittar på bilderna eller läser tillsammans
med andra barn är en del av barnens litteracitet. Hur
ett barn bläddrar och utforskar böcker är också en
viktig del för barnens intresse för böcker. Det gör att

barnet får mer kunskap och ökat intresse för boken
(Björklund, 2010).
Högläsning för barnet leder till att barnet får en
positiv och en långvarig relation till läsandet och
läsandet i sin tur ger barnet en möjlighet att upptäcka nya världar och äventyr. Det anses även av
vikt att barnet får uppleva många och regelbundna
stunder av högläsning för att läsningen ska bli lärorik och meningsfull (Björklund, 2010). Kerstin Rydsjö
(2017) skriver att biblioteket använder litteratur
samt rim och ramsor för att stimulera till språkutveckling och för att stödja och motivera föräldrar till
läsning. Rydsjö skriver vidare att tillgången till böcker är viktiga för barnets språkutveckling, men också
förälderns attityd och engagemang till läsning samt
regelbunden högläsning. Vidare skriver hon att om
stöd kring språkutvecklingen uteblir kan det bli konsekvenser för barnet och i samhället.

Efter att ha jobbat med bebissagostunder och
varit delaktig i föräldragrupper och informerat
om vikten av att läsa för sina barn, så upplever
jag ofta att föräldrarna är motiverade att börja
läsa för sina barn under sin föräldraledighet.
Men däremot har jag upplevt det som svårare
att fortsätta med läsningen när föräldern
sedan börjat jobba igen och barnet går på
förskolan.

Även Rydsjö (2017) skriver att även i familjer som
är läsare och som läser för sina barn, behöver bli
påminda om vikten av att regelbundet läsa för sina
barn.
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Metoden som valts för studien är korta enskilda
intervjuer med föräldrar till barn 1–3 år. Intervjuer
har valts därför att ett djupare personligt perspektiv
efterfrågas. Ulla Eriksson-Zetterquist & Göran Ahrne
(2018) menar att intervjuer kan användas för att få
mer kunskap om människors intressen och känslor
kring ett fenomen.

Hur kan bibliotek fortsätta att
stötta familjer när föräldraledigheten är slut?
Med bakgrund i detta är det av vikt att undersöka
hur föräldrar läser tillsammans med sina barn och
hur vi som bibliotek kan stötta föräldrarna på bästa
sätt för att de ska fortsätta läsa för sina barn.
Därför kommer denna studie fördjupa hur föräldrar läser tillsammans med sina barn, även efter
föräldraledigheten och barnet börjat på förskolan.
På det bibliotek där jag jobbar har det tidigare
framkommit att föräldrar har efterfrågat aktiviteter
för barn mellan 1–3 år, vilket är en målgrupp där vi
idag inte har några regelbundna aktiviteter, då det
upplevs som svårt att dels fånga in barnets uppmärksamhet, men också då det är svårare att hitta
en bra tid när föräldern börjat jobba igen. Därför vill
jag fördjupa mig i frågan kring vilket stöd föräldrar
vill ha från biblioteket kring läsning och språkutveckling, även när de återgått till arbetet.
4.1.1 Forskningsfråga
Vilket stöd vill föräldrar ha från biblioteket kring
läsning och språkutveckling när föräldern återgått
till arbetet och barnet börjat på förskolan?

4.2 Metod
Studien har genomförts på Alvesta bibliotek.
Alvesta är centralort i Alvesta kommun, en kommun
med en folkmängd på ca 20 000 invånare. Alvesta
kommun ligger i hjärtat av Småland. Biblioteken
i Alvesta kommun består av huvudbiblioteket i
Alvesta, bokbuss samt filialer på orterna Moheda,
Grimslöv, Vislanda och Lönashult.

Urval som har gjorts är att föräldern är eller har varit
aktiv besökare på biblioteken i Alvesta kommun.
Föräldern ska ha återgått till arbetet och barnet
börjat på förskolan. Avgränsningar som har gjorts är
föräldrar till barn som fortfarande är föräldralediga
samt föräldrar som inte är aktiva biblioteksanvändare. Intervjupersoner har slumpmässigt blivit tillfrågade i biblioteket, men också personer från tidigare
barnevenemang har blivit tillfrågade om att delta i
studien. Samtliga tillfrågade har deltagit i studien.
Totalt har sex intervjuer genomfört under oktober
2020. Tre av intervjuerna genomfördes på plats i
biblioteket och dessa har spelats in efter godkännande av intervjupersonerna. Resterande tre intervjuer genomfördes via telefon, då dessa personer
inte hade möjlighet att ta sig till biblioteket under
just den här perioden då de var hemma med förkylda barn och i rådande pandemiläget i världen så
lämpade det sig inte att ta med sig barnen under intervjun. Under dessa tre intervjuer skrevs svaren ner
under intervjuns gång. Under hösten 2020 befinner
sig Sverige i en rådande pandemi i och med spridningen av coronaviruset, vilket har gjort att många
besökare som vanligtvis besöker biblioteket, valt att
inte vara där i lika hög utsträckning.
Intervjuerna varade i snitt i 15 minuter. Fem kvinnor
och en man intervjuas. I en av intervjuerna intervjuades ett föräldrapar, därför kommer deras intervju
att presenteras tillsammans i resultatet. I texten har
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intervjupersonerna fått fiktiva namn. Samtliga intervjuer har varit av semistrukturerad karaktär, vilket
enligt Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2018) innebär
att intervjun dels innehåller fasta intervjufrågor, men
också att spontana frågor kan förekomma under
intervjuns gång. Detta leder till att man kan få mer
kunskap och en bredare bild av ett fenomen.

bläddrar i böckerna. Edvin berättar också att han
läser för barnet varje nattning. Malin berättar att de
har ett gäng böcker som de brukar byta ut varannan
vecka för att få lite variation, mest för deras del så
de slipper höra samma bok varje dag. Både Malin
och Edvin poängterar att de tycker de är viktigt att
ha många böcker i hemmet:

4.3 Resultat

”Jag känner att jag vill att hon ska vara i ett hem där
böcker är självklart och ingår i vårt hem” (Malin).

Resultatet från intervjuerna kommer att presenteras
utifrån de tre teman som intervjufrågorna delades in
under (se Bilaga 1).
Teman för intervjufrågorna:
Högläsning under föräldraledigheten
Högläsning när föräldern återgått
till arbete
Behov av stöd
Högläsning under föräldraledigheten, Högläsning
när föräldern återgått till arbetet samt Behov av
stöd.
4.3.1 Högläsning under föräldraledigheten
Här berörs frågor kring hur föräldern högläste
tillsammans med sitt barn, samt hur bibliotekets
resurser användes när hen var föräldraledig.
Malin & Edvin Malin berättar att de har läst mycket
under föräldraledigheten, i alla fall någon bok varje
dag. De har alltid böcker i barnets lekhörna i hemmet, så hon når böckerna och hon vill gärna bläddra
själv i böckerna också. Barnet vill gärna känna och
tugga på böcker. Edvin berättar att barnet själv
gärna plockar fram böcker och att dels läser båda
föräldrarna för barnet, men att barnet själv gärna

Edvin berättar att han själv inte ser sig som en
läsare, men att han tycker det är viktigt läsningen
blir naturligt för barnet. Malin tycker att lässtunden
är en mysig och trevlig stund, men att barnet ibland
kan tappa intresset när de läser. Men oftast är barnet med i läsningen och visar intresse. Hon berättar
att barnet gärna tittar på bilderna och pratar med
bilderna som om barnet läser själv. De berättar vidare att de inte alltid läser boken från pärm till pärm
och de anser inte heller att det är så noga.
Edvin berättar att han var med på information kring
språkutveckling och läsning på biblioteket under sin
föräldraledighet. Han tyckte att denna information
var bra då han fick information kring språkutveckling, men också fick lite guidad tur i biblioteket då
bibliotekarien visade böcker för de små barnen.
Även BHV har gett bra information kring språkutveckling säger Malin. Malin berättar att hon har varit
med på bebissagostunder på biblioteket under sin
föräldraledighet och hon tyckte det var jättemysigt,
både att vara med i ett sammanhang för barnets
skull och få träffa andra jämnåriga barn, men också
att få information kring läsning och språkutveckling. Malin berättar också att vid någon av dessa
bebissagostunder har bibliotekarien lagt mer fokus
på information kring läsning och språkutveckling,
vilket varit väldigt lärorikt. Dessa gav Malin mer
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varit mysig och lärorik och hon upplever att hennes
barn visat mycket intresse för böckerna och att barnet gärna vill hjälpa till att bläddra själv. Det var även
under dessa bebissagostundstillfällen som Frida
fick information kring läsning och språkutveckling
och om hur högläsning påverkar barnets språkutveckling. Frida upplever att högläsningen i hög grad
har påverkat barnets språkutveckling:

inspiration till att börja låna böcker också. Malin
har också varit på bebisteater på biblioteket. Malin
poängterar att det hon lärt sig kring högläsning är
från sagostunderna:
”Det jag har lärt mig mest kring läsning är ju från
sagostunderna… bara som det här att om barnet
kryper iväg, fortsätt ändå att läsa, att dom fortfarande lyssnar…” (Malin).
Edvin brukar också spela mycket musik för barnet.
Han plockar gärna fram gitarren och spelar lite, men
det händer också att de lyssnar på musik och/eller
sagor när de åker bil.
Frida Frida berättar att hon läste och tittade i böcker
varje dag under föräldraledigheten. Hon har också
varit med på bebissagostund som biblioteket anordnat en gång i veckan. Hon berättar att lässtunden

”Ja, vi gick på sagostund under 6 månader på
Alvesta bibliotek, där man verkligen fick veta mycket
om hur läsning kan påverka språket, vilket det i vårt
fall verkligen har gjort” (Frida).
Anna Anna berättar att hon har högläst mycket
under hela föräldraledigheten och att hon upplever
stunden som både nödvändig och positiv. Inte bara
för läsningen i sig, utav även att vara närvarande i
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stunden tillsammans. Anna säger att hon inte varit
på någon föräldragruppsinformation på biblioteket,
men att hon däremot varit med på sångstund på
kyrkan. Hon har även fått information kring språkutveckling från BHV. Den information hon fick upplevde hon som informativ. Hon berättar att hon
fick information kring att man får hämta en bok på
biblioteket.

böcker de hade hemma. De var inte med på någon
sagostund eller information kring högläsning och
språkutveckling under föräldraledigheten, men hade
gärna varit det. Men hon berättar att både hon och
hennes sambo alltid har läst, pratat och sjungit
tillsammans med barnen.

Gällande biblioteksanvändning har Anna regelbundet
gått till biblioteket under föräldraledigheten. Hon har
alltid lånat många böcker till barnen, men inte varit
så delaktig på aktiviteter, bara på teater vid något
tillfälle, vilket hon uppskattade och tyckte var mysigt.
Isabelle Isabelle berättar att hon har läst många
”Mina första ord-böcker” och pekböcker under
föräldraledigheten. De var inte så aktiva på biblioteket under föräldraledigheten, utan läste mer de

Moa Moa berättar att hon och hennes man började
läsa för deras barn när han var runt sex månader,
då han själv kunde titta i boken och sitta stilla och
fokusera lite mer. Moa säger att hon upplevde lässtunden som svår då barnet hade svårt att ta in det
dom läste. Moa beskriver att hon inte var på någon
information kring språkutveckling och läsning under
föräldraledigheten, utan den information hon fick
kring ämnet var när BHV gjorde hembesöket vid
åtta månader och de fick den första gåvoboken.
Moa har inte heller använt bibliotekets resurser
under föräldraledigheten.
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4.3.2 Högläsning när föräldern återgått till arbetet
Här berörs frågor kring hur föräldern högläser
tillsammans med sitt barn, samt hur de använder
bibliotekets resurser när hen återgått till arbetet och
barnet börjat på förskola.
Malin & Edvin Malin & Edvin tycker inte att de är någon skillnad på hur de högläser för sitt barn nu när
de börjat jobba igen, utan de berättar att barnet hela
tiden visar mer och mer intresse för böcker ju äldre
hon blir. Skillnaden blir mer att de inte kan besöka
biblioteket lika frekvent som under föräldraledigheten. De berättar också att de besöker bokbussen en
gång i månaden och då lånar barnböcker.
Frida Frida berättar att hon även nu högläser mellan
1–3 böcker per dag, antingen innan kvällsmaten
eller efter kvällsmaten. Hon tycker att lässtunden
är mysig och att både hon och barnet gillar lässtunden. Frida och hennes barn sjunger ofta tillsammans också, främst i bilen eller när de lagar mat.
Sedan Frida börjat jobba har de inte varit på biblioteket, utan de läser de böckerna som finns i hemmet.
Anna Nu när Anna har börjat jobba igen och hennes
dotter har börjat på förskolan så fortsätter de att
läsa varje kväll och på helgerna kan det bli lite när
som helst under dagen. Hon och hennes dotter
tycker om dessa lässtunder väldigt mycket och
hon anser även dem som nödvändiga, inte bara för
henne utan även för hennes dotter:
”Alltid varje kväll, 4–5 böcker som väljs med omsorg.
På helgen kan det bli under dagen också, när andan
faller på och tiden finns… Lässtunderna upplevs
väldigt positiva och också helt nödvändiga för mitt
barn…” (Anna).

När det handlar om hur Anna använder biblioteket
idag så berättar hon att hon själv jobbar på bibliotek
och därmed ofta tar hem nya böcker. Hon framhåller också att hon försöker få till att de ska gå till biblioteket tillsammans ibland, just för att barnet också
ska få själva upplevelsen av att besöka biblioteket
och kunna välja vilka böcker barnet själv vill läsa.
Isabelle Isabelle berättar att de alltid läser böcker
varje kväll när barnen ska sova och hon upplever
att det är en jättemysig stund på dagen. Hon och
barnen besöker biblioteket med jämna mellanrum
för att låna nya böcker att läsa.
Moa Moa och hennes man högläser tillsammans
med deras barn varje kväll och det händer också
att de läser på dagtid beroende på vad barnet vill.
Moa berättar att deras barn är väldigt intresserad
av böcker och väljer gärna att läsa någon faktabok
och inte bara vanliga bilderböcker. Både Moa och
hennes man upplever att lässtunden är en mysig
stund på dagen och hon tycker det är kul när barnet
tänker efter lite under läsningen. Barnet upplevs ha
mycket inlevelse under läsningen. De är även flitiga
besökare av biblioteket nu när barnet blivit större
och går på förskolan. Då är det främst genom att
låna böcker till barnet, och inte för att vara med på
så mycket aktiviteter.
4.3.3 Behov av stöd
Här berörs frågor kring vilket stöd föräldern skulle
önska kring att fortsätta högläsa tillsammans med
sitt barn samt vilka typer av aktiviteter som föräldern skulle vilja att biblioteket erbjöd.
Malin & Edvin Malin berättar att hon saknar aktiviteter för barn i åldern 1–2 år och hade gärna sett fler
aktiviteter såsom teater. Edvin hade gärna sett mer
sång och ramsor. De båda tycker att det är roligt,
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inte bara för barnets skull, utan för deras skull att
få lära sig lite nya ramsor också. Malin och Edvin är
nöjda med den stöttning de får idag. De tycker att
får bra boktips och hittar bland bibliotekets böcker.
De hade gärna sett att biblioteket anordnat någon
form av information för att uppdatera föräldrarna
om vikten av läsning samt hur man på bästa sätt
kan hjälpa sitt barn med språkutvecklingen och att
barnet blir så intresserad som möjligt.
Frida Frida anser att hon har fått den stöttning som
hon behöver kring högläsning från informationen
hon fick under bebissagostunderna och saknar
därmed inte mer information. Däremot hade hon
önskat att biblioteket erbjudit sagostunder under
eftermiddagar och helger. Hon berättar också att
hon tidigare varit på barnteater, vilket hon uppskattat mycket och önskar att även dessa fortsätter i
framtiden.
Anna Anna hade önskat att biblioteket erbjöd fler
tillfällen med teater och hade gärna sett fler aktiviteter för barn 1–3 år, men hon säger samtidigt att
hon inte riktigt vet när det skulle passa bäst. Men
hon hade gärna sett mer teater, sagoberättande
och interaktiva sångstunder. Gällande mer stöd
från biblioteket så berättar Anna att hon inte behöver mer stöttning kring språkutveckling, men hade
gärna sett att biblioteket kommit med mer boktips,
antingen via digitala resurser eller kanske boktipseftermiddagar för föräldrar.
Isabelle Isabelle hade gärna önskar få tips på vilka
böcker man ska läsa för de olika åldrarna för att
ge barnen de bästa förutsättningarna för språkutveckling och kunskap på bästa sätt. Hon hade
också gärna önskar att biblioteket anordnade mer
aktiviteter för barn 1–3 år, gärna aktiviteter såsom
sångstunder och lässtunder.

Moa Moa berättar att när deras son var yngre så var
han i behov av att läsa böcker med tecken som stöd
och då hade hon gärna sett att biblioteket marknadsfört dessa böcker på ett tydligare och enklare
sett och gärna sett ett bättre utbud av denna typ
av böcker än som finns idag. Moa hade önskat att
biblioteket anordnat fler aktiviteter på kvällar och
helger eller på lov eller lovdagar såsom sagor, teater
och dans.

4.4 Diskussion
Diskussionen kommer att presenteras utifrån de tre
övergripande teman som grundar sig på studiens
resultat: Högläsning under föräldraledigheten,
Högläsning när föräldern återgått till arbetet samt
Behov av stöd.
4.4.1 Högläsning under föräldraledigheten
Samtliga intervjupersoner uppgav att de börjat högläsa för sina barn under sin föräldraledighet. Alla
har läst varje dag och har tyckt att lässtunden varit
en mysig och viktig del av dagen. Många föräldrar
tar också upp vikten av att sjunga och samtala med
sitt barn som en viktig komponent för att stötta
barnet i dess språkutveckling. Louise Liberg (2007)
skriver att många barn introduceras till läsning
under sitt första år. Hon betonar också att det är viktigt i vilken social miljö som läsinlärningen sker och
att det är viktigt att barnet har förälderns stöd, dels
genom att föräldern läser för barnet, men också
tillgången till böcker. Även Björklund (2008) framhäver i sin avhandling att det är genom läsningen
som förälder och barn tillsammans undersöker och
utvecklar litteracitet. Detta genom att barnet lär sig
att boken är något man läser i och att bilder i boken
representerar ett ting.
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”När föräldern har återgått till arbetet så framkommer det ur resultatet att högläsning för
barnet inte förändrats nämnvärt, men att
besöken på biblioteket ändras.”
Hur man har använt biblioteket under föräldraledigheten har varit skiftande, vissa har varit aktiva
på bibliotekets aktiviteter och lånat många böcker, medan vissa inte varit på aktiviteter eller lånat
böcker på biblioteket under föräldraledigheten. De
aktiviteter som ur föräldrarnas perspektiv framkommit som värdefulla har varit sagostunder, sång
och ramsor samt teater. Fast (2019) menar att barn
som får berättelser berättade för sig får kunskap
om språket som sedan kommer hjälpa dem när
de själva ska lära sig läsa och skriva (Fast, 2019).
Det kan barn få via biblioteket genom att besöka
sagostunder och teatrar. Liberg (2007) menar att
biblioteket är en viktig faktor kring barnets läsvanor.
Dels genom att erbjuda ett rikt utbud av böcker, dels
genom att stötta och hjälpa familjerna att vägleda
bland all litteratur. Även Björklund (2010) menar att
högläsning är ett bra och positivt moment för att
främja barnets språkutveckling, vilket också framkommer ur denna studies resultat.
Även frågan kring hur föräldrarna fått information
kring läsning och språkutveckling har varit skiftande. Vissa föräldrar har fått information på biblioteket kring läsning och språkutveckling, någon har fått
information från annan instans såsom BHV och/eller
kyrkan medan någon inte fått någon information alls.
Att föräldralediga använder bibliotekets resurser för
att få information och stöd kring högläsning och
språkutveckling anser jag vara av stor betydelse
för hur bibliotekets verksamhet planeras. Det visar
verkligen på att vi som bibliotek är en viktig resurs
för barnfamiljen, både för att erbjuda litteratur, men
också information och även trevliga språkstimulerande aktiviteter såsom bebissagostunder eller
teater. Precis som Björklund (2010) understryker så
kan biblioteket vara en viktig resurs för att barnet
ska öva och jobba med sin litteracitet.

4.4.2 Högläsning när föräldern återgått till arbetet
När föräldern har återgått till arbetet så framkommer det ur resultatet att högläsning för barnet inte
förändrats nämnvärt, men att besöken på biblioteket ändras. Många av föräldrarna berättar att de
fortfarande läser mycket tillsammans med sitt barn,
gärna flera böcker om dagen och framför allt vid
läggning. Anne-Marie Körling (2018) påpekar att
föräldrar ofta inte tycker de har tid att läsa för sina
barn, men att barnet i sig inte har samma uppfattning om tid. Den gemensamma lässtunden gör inte
bara att barnet lär sig fler ord, utan det är en stund
för skratt, närhet och ger trygghet mellan föräldern
och barnet.
När föräldrarna/familjerna besöker biblioteken så
gör de det för att låna böcker, men deltar sällan i de
aktiviteter som biblioteken erbjuder. En av intervjupersonerna berättar att hon lånar hem många böcker, men att barnet inte alltid är med och väljer själv,
vilket hon hade önskat just för att barnet själv ska få
biblioteksupplevelsen. Många av de andra intervjupersonerna berättar att de har barnet med sig vid
besöket. Någon av intervjupersonerna uppgav att
man inte besöker biblioteket alls just nu, utan läser
de böcker som finns i hemmet.
Att föräldrar besöker biblioteket mindre när de
återgått till arbetet upplever jag som en naturlig
process. De har mindre tid och framför allt svårt att
delta i aktiviteter som sker dagtid. Dock förekommer en del biblioteksbesök och att gärna barnet är
med och själv väljer vilka böcker hen vill läsa, vilket
visar på vikten av att biblioteket fortsätter erbjuda
ett brett utbud av litteratur.
4.4.3 Behov av stöd
Behovet av stöd från biblioteket för att fortsätta
läsa för sina barn upplevs som skiftande i samtalen
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med föräldrarna. Många föräldrar är nöjda med den
stöttning och utbildning de fick i samband med att
barnen var mindre, medan vissa gärna hade sett
mer utbildning i språkutveckling. Men däremot
poängterar flera föräldrar att man gärna hade sett
att biblioteket anordnade mer events innehållande
språkutvecklande boktips för olika åldrar, teatrar,
sångstunder och sagostunder för äldre barn och
gärna på helger. Liberg (2007) menar att biblioteket
har en viktig roll för att barnet ska fortsätta utveckla
sitt språk. Den sociokulturella miljön som barnet
befinner sig i är avgörande för att barnet ska utveckla sitt språk och det kan vara genom besök på
bibliotek Ett rum fullt av böcker och samtalet kring
läsning är viktigt för att barnets språk ska utvecklas.
Att föräldrarna efterfrågar aktiviteter för barn 1–3 år
på helger upplevs som intressant för biblioteket. Då
barnen är en prioriterad målgrupp på biblioteket och
dess föräldrar hade önskat fler aktiviteter på helgen
så anser jag att detta är en viktig punkt att ha med
sig i planeringen kring barnaktiviteterna. Att biblioteket i dag inte har så många aktiviteter för barn
1–3 år har berott på att dessa barn ofta har börjar
på förskola och är därmed inte lediga på dagtid då
de flesta aktiviteter genomförs. Biblioteket har vid
få tillfällen haft barnaktiviteter på lördagar, vilket
har upplevts som positivt både från barn och från
föräldrar.

Däremot så framkommer det att föräldrarna gärna vill att biblioteket erbjuder aktiviteter, gärna på
helger, såsom teater, sångstunder, sagostunder och
boktips för barn i åldern 1–3 år.
Resultatet kan komma till nytta när barnbibliotekarien planerar för bibliotekets aktiviteter för att ge
föräldrarna ett uppskattat och efterfrågat utbud.
Men resultatet är också av intresse för lokala politiker för att visa på vad bibliotekets användare önskar
få ut av sitt biblioteksbesök och vilka typer av aktiviteter som lockar för att fortsätta besöka biblioteket. Det är också av intresse för att visa hur viktiga
biblioteken är för småbarnsföräldrar för att arbeta
för barnets språkutveckling. Det hade även varit av
intresse att göra liknande studier i större format och
intervjua fler personer och även personer som idag
inte är biblioteksanvändare eller personer som inte
kommit igång med högläsningen.

Studien visar att det stöd man önskar från
biblioteket är:
1) Barnaktiviteter på helger (nästan alla
önskar detta)
2) Man behöver hjälp att hitta de böcker
man vill låna
3) Boktips
4) Förnyad information om språkutveckling

4.5 Slutsats
Den stora slutsats som framkommit ur resultatet
av studien är att föräldrar som återgått till arbetet
inte behöver så mycket mer stöttning och information kring språkutveckling och läsning, om de fått
denna typ av information under sin föräldraledighet.
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”Den stora slutsats som framkommit
ur resultatet av studien är att föräldrar
som återgått till arbetet inte behöver
så mycket mer stöttning och information kring språkutveckling och läsning,
om de fått denna typ av information
under sin föräldraledighet.”
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4.7 Bilaga 1: Intervjuguide
1. Hur gammalt är ditt barn idag?

10. Hur önskar du att biblioteket kan stötta dig kring
att läsa för ditt barn?

Vid föräldraledighet

11. Hade ni önskat att biblioteket haft aktiviteter
för barn 1–3 år? Om ja, vad hade ni önskat att
dessa aktiviteter skulle innehålla och när?

2. Hur har ni läst under föräldraledigheten?
3. Hur upplevde du lässtunden/sångstunden när
du var föräldraledig?
4. Var ni med på föräldragrupp/information kring
läsning och språkutveckling under föräldraledigheten?
4a. Om ja – hur upplevde du den informationen?
4b. Om nej – är det något du skulle velat ha?
5. Hur har ni använt biblioteken och dess utbud
under föräldraledigheten?
Efter återgång till arbetet
6. Hur läser ni idag när du återgått till arbetet?
7. Hur upplever du lässtunden/sångstunden idag?
8. På vilket sätt använder du och ditt barn
biblioteket idag?
9. Vad önskar du att biblioteket erbjöd som inte
finns idag?
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RUNT OMKRING I VÄRLDEN FINNS flera framgångsrika samarbetsprojekt för yngre barns språkutveckling.
Regeringen har gett Kulturrådet i uppdrag att arbeta med
Bokstart, som är den svenska varianten. Språkstegen är
Blekinge och Kronobergs sätt att arbeta med Bokstart.
I denna bok får du veta mer om den övergripande satsningen men också mycket om bibliotekens roll och
arbete i projektet. Dels genom en följeforskningsrapport
från Bibliotekshögskolan i Borås, dels genom fyra artiklar
författade av deltagare i Linnéuniversitetets forskningscirkel, en uppdragsutbildning i projektet Språkstegen
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