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Inledning  

Under läsåret 2011-2012 hade jag förmånen att få uppdraget att leda samtalsträffar i form av 

”Reflekterande samtal” med barnbibliotekarier i Jönköpings län. Dessa samtal ägde rum inom 

ramen för ”Från tanke till handling – ett professionsutvecklingsprojekt” som drivs av 

Länsbibliotek Jönköping, med stöd av Statens kulturråd. Projektledare är Jenny Toll, utvecklare, 

Länsbibliotek Jönköping. De ”reflekterande samtalen” inföll tre gånger per termin, det vill säga 

totalt sex gånger. Deltagarantalet varierade från tre personer den första terminen, till sju den 

andra terminen. I gruppen var både större och mindre kommunbibliotek representerade från 

Jönköpings län.  

”Reflekterande samtal” som metod – en del av professionsutvecklingen 

Projektledningen för ”Från tanke till handling” hade uppmärksammat att det behövdes tid att 

reflektera över barnbibliotekariernas verksamhet i stort, specifika yrkesaktiviteter och över 

professionen. Reflektion kan ske i just samtal och utbyte med andra, om det finns ett öppet 

klimat, en ömsesidig respekt och en vilja att lyssna in alla röster. Ett sådant samtal, som är tänkt 

att mynna ut i tydliga tankar och insikter, kräver även en viss struktur och ledning.  

Att leda ett reflekterande samtal är på flera sätt annorlunda än att leda ett seminarium på en 

högskoleutbildning. Det krävdes av mig att tänka om, att försätta mig själv i rollen av 

samtalspartner, för i ett samtal finns ingen rangordning, ingen seminarieledare, ingen som vet mer 

eller vet bättre. Vars och ens uttalade ord har tyngd och är värdefulla, om medlemmarna i ett 

samtal är respektfulla, lyssnar in och söker förståelse. Men framförallt, i ett ”reflekterande samtal” 

vet ingen av deltagarna något om utgången eller om vad samtalet får för effekt i realiteten. För att 

skapa ett sådant öppet och kreativt klimat inspirerades jag av läs- och skrivutvecklaren Anne-

Marie Körling, som skriver på sin blogg att samtalandet genererar rörelse, inte alltid framåt, men 

att det blir ett medel för igångsättande:  

Riktiga och verkliga samtal berikar för mycket lång tid framöver. Det som 

sägs och skapas i samtalen är en rörelse. Den rörelse[n] kan klucka väl och 

länge, skapa frågor och röra om, försätta i oro och skapa obalans men då 

samtalen är i respekt och i ett fokus så skapar dessa motivation och vilja, 

gemenskap och framtidshopp.  

(Körlings ord [2012-05-09]: http://korlingsord.se/archives/8622) 
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Samtidigt som förutsättningen för ett ”verkligt samtal” är förbehållslösheten och öppenheten, är 

jag som ledare för ett ”reflekterande samtal” ansvarig för att reflektionen sker och att vi 

gemensamt sätter ord på den. Det finns alltså en agenda bakom samtalet, men den ska kännas av 

så lite som möjligt. Det är utbytet av tankar som ska hamna i förgrunden.  

Körling nämner ovan att samtal kan ”skapa frågor”, ”oro” och ”obalans”, d v s osäkerhet. Min 

roll som utomstående bestod delvis i att föra in ett sådant osäkerhetsdrag i samtalet, samtidigt 

som mitt uppdrag var att få deltagarna att tillsammans återfinna en ny säkerhet, förankrad i 

insikter och ställningstaganden gällande deras yrkesroll och yrkesaktiviteter. Detta för att skapa 

känslan av tillhörighet och tillförsikt till förmågan att förändra. Körling talar även om betydelsen 

av att samtala utan att det omedelbart ska behöva leda till en handling. ”Reflekterande samtal” är 

en metod för utveckling som måste få ta tid, då de skapade rörelserna i samtalet behöver sjunka 

in och hitta sin riktning. 

Genomförande 

För att samtalen skulle få ta plats och fördjupa professionsutvecklingen, och inte enbart bli en 

effektiv metod för att få fram en handlingsplan, utarbetades självständiga teman för varje träff. 

Dessa teman var tänkta att haka i varandra och ge en helhetsbild av barnbibliotekariens 

arbetssituation. Gruppens tankar i ett samtal, skulle på det här sättet föra vidare till nästa 

samtalsträff. Det slutgiltiga målet var dock att gruppen skulle ta sig an planerade, genomtänkta 

och strukturerade handlingar. För att gruppen skulle ha material att samtala om, skickades det ut 

frågor i god tid som anknöt till det aktuella temat. Under den första terminen (hösten 2011) var 

de olika temarubrikerna: 

 Tema 1: Nuet (samtalsträff 1) 

 Tema 2: Visionen (samtalsträff 2) 

 Tema 3: Agera (samtalsträff 3) 

Tanken var att en kartläggning och en utvärdering av den dagliga verksamheten skulle mynna ut i 

en vision om framtidens barnbibliotekarieverksamhet för att sedan leda till idéer om konkreta 

aktiviteter för förändring och biblioteksutveckling – en process från tanke till handling. 

Under den andra terminen (vårterminen 2012) utnyttjades samtalsträffarna till att diskutera kring 

och mer konkret arbeta med de mest aktuella delar som kommit fram under föregående termins 

samtal. 

 Tema 4: Syfte, mål och styrdokument (samtalsträff 4) 
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Detta möte ägnades åt att integrerar de nytillkomna deltagarna och till att skapa en förståelse för 

de nya medlemmarnas arbetssituationer, pågående projekt och tankar kring sitt arbete. Vi 

slutförde genomgången av de lokala styrdokumenten. 

 Tema 5: Brainstorming: Jönköpings län – en föregångare för barn, kultur och litteratur 

(samtalsträff 5) 

Detta möte innehöll förberedande diskussioner inför barnbibliotekariernas sammanträffande med 

förskolelärare. Samtalen fokuserade främst på gemensamma nämnare mellan förskoleverksamhet 

och barnbiblioteksverksamhet. Kommunernas biblioteksplaner och förskolans läroplaner var 

betydelsefulla dokument för att komma fram till punkter där fälten skulle kunna samverka. 

 Tema 6: Doing and Action: Jönköpings län – en föregångare för barn, kultur och 

litteratur (samtalsträff 6) 

Under detta möta påbörjades diskussioner kring redan pågående strategiska handlingar, i syfte att 

utveckla verksamheten på de olika kommunbiblioteken. Deltagarna delades in i två mindre 

grupper, där jag och Jenny Toll, projektledare, representerade det utomstående perspektivet i var 

och en av grupperna. Gruppindelningen tjänade syftet att skapa ett mer opretentiöst 

samtalsklimat, där det fanns möjlighet att ställa frågor och ge stöd till deltagarnas handlingar och 

aktioner i sina respektive verksamheter. Samtalens resultat ska ligga till grund för det konkreta 

utvecklingsarbete, enskilt och i samverkan, som fortsätter hösten 2012. 

*** 

Föreliggande rapport syftar till att beskriva de steg som gruppen tagit under sex ”reflekterande 

samtal”. Den vill visa på hur denna typ av metod kan fungera och hur gruppens deltagare på olika 

sätt bidragit till samtalen och mötena med andra kollegor. Rapportens resultat ska ses som en 

sammanfattning av viktiga ögonblick, så som jag, utifrån mitt perspektiv som universitetslektor 

på Högskolan i Jönköping, uppfattar den. I resultatet ingår konkreta lösningar på problem som 

finns i barnbibliotekariens vardag. Som stöd för beskrivningen använder jag mig av 

ljudupptagningarna från samtliga träffar. Samtalen i smågrupper dokumenterades dock enbart 

genom anteckningar.    
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TERMIN 1 HT 2011 

Samtalet om den egna verksamheten  

Det första samtalet inleddes med att var och en fick presentera sina olika uppgifter i tjänsten 

under en vecka, för att sedan rangordna vilka aktiviteter som de själva ansåg mest stimulerande 

och givande. I denna presentation framgick det att gruppdeltagarna huvudsakligen arbetar enskilt 

med sina olika uppgifter. Den enda gången det framgick att barnbibliotekarierna samarbetar med 

andra kollegor var när de planerade verksamheten. Däremot visade presentationerna att 

barnbibliotekarien är i kontakt med flera användargrupper i samhället och att de i dessa 

situationer måste aktivera en mängd kompetenser, exempelvis social kompetens och pedagogisk 

kompetens. Ur samtalen kan man även utläsa att barnbibliotekarierna har en relativt stor frihet att 

lägga upp sitt arbete och välja ut hur mycket tid den ena eller andra uppgiften ska ta. 

De huvudsakliga uppgifterna som gruppens barnbibliotekarier ägnar sig åt kan sammanfattas i 

nedanstående punkter:   

- Planering av barnverksamhet 

- Bokprat (på biblioteket samt ute på förskolor och skolor) 

- Besök av barngrupper, föräldragrupper, bvc, förskolor, skolor  

- Bokinköp  

- Arbeta läs- och språkstimulerande/väcka barns lust att läsa 

- ”Boklek” samt ”Rim och ramsor” (bl.a. i föräldra-/barngrupper och på BVC-träffar)  

- Leda bokklubbar för barn och unga 

- Arbete vid lånedisken 

- ”Fråga bibliotekarien”  

- Arbeta med litteratur och annat material (även egen nedladdning, DAISY-skivor, inläst 

material etc.) för barn och unga med funktionshinder  

- Arbeta med litteratur och annat material för barn och unga med annat modersmål än 

svenska 

Samtalen om de olika uppgifterna utföll trevande, trots att deltagarna hade fått förbereda sina 

svar. Denna försiktighet uttydes delvis ur frånvaron av uttryck som ”jag är ansvarig för…”, ”mitt 

huvudområde är…”, ”jag har inriktat mig på…” eller ”jag satsar på att utveckla….”. Det framgår 

av ovanstående lista att barnbibliotekariens arbete är diversifierat. Om en anställd har en mängd 

uppgifter som inte sinsemellan är uppenbart relaterade, är det också svårt att definiera och ta fullt 

ansvar för ett område. Detta försvåras ytterligare av att barnbibliotekarierna inte bara är ålagda att 

bemöta en bred användargrupp, där behoven ser olika ut: förskolebarn (0-7 år), men även äldre 

barn upp till gymnasieklasserna.   
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Man kan även observera att flera av aktiviteterna är vedertagna och av tradition ingår i 

barnbibliotekariens repertoar, såsom: ”boklek”, ”rim och ramsor”, ”bokprat”, ”språkstimulans 

och läslust”, då deltagarna hade en tendens att benämna dessa aktiviteter utan att förklara för sina 

kollegor vad de innebär. Dessa aktiviteter verkade vara självklara och jag upplevde att alla i 

gruppen, utom jag, visste precis vad innehållet var. Men i det fortsatta samtalet hade vi 

möjligheten att beröra aktiviteterna på avstånd och ställa frågorna ”Varför?” och ”Hur?”. Den 

processen var nyttig för alla deltagare, då vi på så sätt vidgade perspektiven och började sätta in 

olika verksamheter i skilda sammanhang.    

Bland de olika aktiviteterna framgick det att bokprat d v s mötet med föräldrar och barn kring 

boken och berättelsen, otvetydigt var den verksamhet som barnbibliotekarierna upplevde som 

mest givande. Här framgick det att mycket av deltagarnas energi och drivkraft går till att nå ut till 

barnen och föräldrarna via BVC, besök på bibliotek, förskolan, skolan och på föräldramöten. Här 

uttryckte barnbibliotekarierna också att de försöker samarbeta och vara flexibla. Det verkar även  

som om barnbibliotekarien blir sedd och bekräftad för sitt yrkeskunnande i just dessa situationer. 

I anknytning till samtalet om bokprat framgick det att det är i mötet med barnen som 

barnbibliotekarien vill skapa lust inför läsandet. Barnbibliotekarier är ”vägledare” och 

”inspiratörer”, som några röster uttryckte det. Gruppen ansåg att barnbibliotekarierna kan göra 

en skillnad och öppna upp för andra perspektiv än de som erbjuds via skolan. En deltagare sa: 

”Vi har kanske inte samma regler som i skolan”. Deltagaren fortsatte denna tanke genom att 

påpeka att läraren eller föräldern har en viss syn på vad barnet behöver för slags berättelser och i 

vilken form. Här ansåg deltagaren att barnbibliotekarien öppnar upp för nya möjligheter och 

alternativ.  

Samtalet kretsade flera gånger kring att deltagarna tvivlade på sin kompetens, paradoxalt nog vad 

gäller just bokprat och språkstimulans. Man upplevde t ex att pedagoger och föräldrar förutsatte 

att barnbibliotekarierna hade en djup kunskap om barns språkutveckling, vilket 

barnbibliotekarierna själva inte kunde känna igen sig i. Trots detta framkom det att andras bild av 

barnbibliotekarien, både kollegors och användares, oftast är mycket positiv: ”en som läser mycket 

böcker”, ”kunnig och engagerad”, ”högt värderad bland kollegor och av föräldrar”, ”behandlas 

med respekt”.  

Av detta första möte kan man dra slutsatsen att om barnbibliotekarien ska kunna ta ansvar för 

och reflektera kring sin verksamhet i syfte att utveckla den, krävs tydligare samband mellan olika 

aktiviteter och en tydligare definition av begreppet ”barn”, då förskolebarn inte kan bemötas med 
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samma typ av verksamhetsinsatser från bibliotekets sida som den för skolbarn i tidigare och 

senare skolår. Dessutom satte samtalet igång en reflektion kring barnbibliotekariens betydelse. 
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Samtal om utvecklingsområden  

Det första mötet skapade ett underlag för fortsatta samtal under den andra och den tredje träffen 

om områden som gruppen ville fortsätta att arbeta med: 

 Genusfrågor : Här såg gruppen främst utmaningar när det gäller hur man ska bemöta de 

äldre barnen, från mellanstadiet och uppåt, då detta är en period då pojkarna lätt tappar 

intresset för läsning. Man tog även upp hur genus och jämställdhet lyfts fram i dagens 

barnlitteratur för de yngsta. Gruppen såg en positiv utveckling med mindre 

konventionella könsmönster vad gäller beskrivningar av familjeförhållanden. Frågan kom 

upp om man i den tidigare inskolningen till litteraturen kan få med pojkarna på längre 

sikt.  

 Flerspråkighet: Gruppen var enig om att en av barnbibliotekariens stora utmaningar 

idag är flerspråkigheten. ”Det är jättesvårt och det är jättedyrt att köpa in” exempelvis 

bilderböcker på andra språk, påpekade en röst i gruppen. Dessutom framkom 

erfarenheten att när man köper in böcker på ett annat språk lånas de en gång och sedan 

”står de där”. Gruppen tog även upp flera exempel på hur svårt det kan vara att hitta rätt 

språk och rätt böcker. Ofta ”hittar man massa gamla böcker som ingen vill läsa”. En 

gruppmedlem uttryckte att ”man är väldigt bakbunden” när det gäller att bemöta 

flerspråkigheten bland låntagarna. Särskilt med tanke på att om man inte kan språket, kan 

man heller inte veta om ”texterna innehåller fördomar [värderingar] vi inte kan stå för”. 

Ett ytterligare problem som en deltagare lyfte är att om det inte finns en 

modersmålspedagog till barnet, ”så ska det finnas inläst”. Detta speglar sällan realiteten, 

då material bara finns inläst på vissa språk. Slutligen uttrycktes att det ytterst viktigaste var 

att föräldrar med annat språk än svenska börjar utnyttja biblioteken tillsammans med sina 

barn. (En enkätundersökning i forskningsplattformen Medie-, litteratur- och 

språkdidaktik (MLS) på HLK visar att synen på flerspråkighet börjar förändras, då fler 

och fler har andra språk än svenska i hemmet. Exempelvis har under detta läsår ca 20% 

av alla våra studenter ett annat språk i hemmet. Denna trend kan biblioteken plocka upp 

och arbeta med. Det kan vara tacksamt att pröva innovativa metoder med barn 0-7 år, då 

deras erövrande av språket inte tar hänsyn, på samma sätt som hos en vuxen, till språkliga 

och kulturella gränsdragningar.)     

 

 Metoder för bokprat: Gruppen uttryckte att de upplevde en viss osäkerhet vad gäller 

den egna kompetensen för att ägna sig åt bokprat. De skulle också vilja ha mer kunskap 
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om språkutveckling under de tidigare åren och metoder för språkutveckling. Denna 

problematik anknyter även till svårigheterna att bemöta flerspråkighet och olika grupper i 

samhället. Här kom idéer upp kring hur man skulle kunna bjuda in specialister och 

föreläsare för att få mer kunskap inom vissa spetsområden och på så vis stärka sin 

yrkeskompetens. Jag informerade om de nätbaserade uppdragskurserna à 2,5hp, som 

HLK 2komma5 håller på att bygga upp. Här arbetar exempelvis Fredrik Ebefors (adjunkt 

i svenska) med en kurs om bokprat för mellanåldrarna (åk 4-6) och vi planerar en 

liknande kurs för de lägre åldrarna. Barnbibliotekarier har en viktig resurspotential här, då 

de kan vara innovativa och experimenterande, utan att som lärarna behöva ta hänsyn till 

skolans styrdokument. 

 

 Samverkan mellan lärare och bibliotekarie: Gruppens olika infallsvinklar på bokprat 

ledde in på förhållningssätt gentemot förskolor och skolor. En deltagare la fram en 

otydlighet kring huruvida barnbibliotekarierna ”ska gå ut till klasserna eller om de ska 

komma till biblioteken”. Gruppen hade erfarenheten att lärarna ofta upplever det som en 

press och en stressfaktor att få in biblioteksbesök eller ett besök av en bibliotekarie, då 

det snarare är tänkt som en hjälp och ett stöd. Såsom en deltagare uttryckte det: ”Det är 

för barnens skull”. Mötet med läraren upplevdes också som besvärligt och otydligt i det 

avseende att det gärna uppstod en konkurrens om vilken auktoritet som ska dominera när 

en barnbibliotekarie erhåller ett pass i en barngrupp: lärarens eller bibliotekariens? Här 

kunde man ana att gruppen ville fundera över möjligheter att skapa bättre förutsättningar 

för samarbete. Exempelvis ville gruppen göra en skarp skillnad mellan böcker som 

fokuserar på ”lästräning” och böcker som ger en ”läsupplevelse”. De förra beskrevs enligt 

en deltagare som ”galet tråkiga”, vilket följdes av ett bifallande skratt, men säkert 

betydelsefulla för läraren som ska lära ut läs- och skrivfärdigheter. Att avgöra och se 

denna skillnad mellan olika slags litteratur för barn är en del av barnbibliotekariens 

kompetens och en viktig resurs för lärarna. 

 

 Informations- och mediesamhället: Frågan lyftes huruvida en barnbibliotekarie bör 

arbeta med olika medier (internet, dataspel, applikationer, surfplattor, smartboard, bloggar 

etc.) då berättelsen och läsandet är en del i dagens digitala kultur. En av deltagarna 

hävdade att det är mycket lättare att tala om litteratur, d v s litteratur i bokform, än om 

berättelser i andra medier. Till en början upplevdes gruppens inställning till digitala 

medier generellt något negativ, som om att detta område inte borde ingå i 

barnbibliotekariens roll. Deras kompetens ansågs exempelvis otillräcklig här. Efter en del 
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diskussioner om generationsskillnader och om att man som vägledare för en betydligt 

yngre generation måste ta hänsyn till de helt nya villkor som dessa barn växer upp under, 

kom samtalet in på kopplingen mellan bild och text. I de nya medier som står till 

förfogande blir sambandet mellan bild och text mycket tydligt. En deltagare relaterade till 

sin egen kompetensutveckling som hade inneburit en skolning i att koppla ihop konst, 

text och tolkning, framför allt genom att fokusera på frågorna: Var? När? Vilka är där? 

Vad händer? Gruppen var enig om att bilden i förhållande till berättelsen är mycket viktig 

när man arbetar med barn, läsning och språkutveckling. Andra medier kan säkert fungera 

som komplement till boken. Några förbättringsförslag för att integrera medier lyftes i 

gruppen: dels borde detta vara en ledningsfråga, dels borde barnbibliotekarierna få 

möjlighet att samarbeta med IT-avdelningen kring olika aktuella aktiviteter med teknisk 

anknytning. Gruppen underströk dock att digitala resurser måste förbli en ”bisyssla” och 

att detta område måste byggas upp genom nätverkande. 

Om jag som grupphandledare upplevde att deltagarna i början förde trevande diskussioner blev 

det snabbt tydligt att just ett utbyte av erfarenheter inom olika aktivitetsområden ledde in dem på 

olika spår där de gemensamt kunde ringa in fält där de skulle kunna bidra utvecklande. Dessa 

samtal fick en spontan prägel, där deltagarna beskrev och utbytte anekdoter och erfarenheter. 

Denna del av samtalen, som sträckte sig över träff två och tre, fick ta tid och hade inte till en 

början ett specifikt mål. Men i efterhand går det att fastslå att i dessa samtalsstunder skedde en 

benämning, beskrivning och avgränsning av deltagarnas profession. Det var i dessa stunder 

gruppen såg barnbibliotekariens betydelse, vilket i sin tur ledde fram till att de satte ord på 

ovanstående områden.  
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Framtiden och barnbibliotekariens roll 

Under den andra samtalsträffen fick deltagarna utifrån de beskrivna yrkeserfarenheterna ge en 

bild av sig själva i framtiden. Vilka är de? Vad gör de? Enligt en röst i gruppen ska 

barnbibliotekarien sträva mot att vara: 

- Inspiratör 

- Informatör 

- Kommunikatör   

Genom att tillämpa dessa tre roller kan barnbibliotekarien värna om litteraturen, inte bara i 

böcker, men så som den uttrycks i andra estetiska och informativa medier. Men för att kunna 

agera på dessa tre nivåer behöver barnbibliotekarien bygga upp ett väl fungerande nätverk med 

olika grupper i samhället på intern, lokal, regional, nationell och även internationell nivå. Utöver 

utvecklingen av verksamheten, behöver barnbibliotekarien även med ledningens stöd utveckla 

system för regelbunden planering och utvärdering av verksamheten. Denna del tas fram som 

betydelsefull för att barnbibliotekarien ska kunna ansvara för sin verksamhet och kunna arbeta 

mer systematiskt med progression och utveckling över tid. Detta är även betydelsefullt för den 

anställdes motivation. 

I framtiden kommer biblioteket enligt gruppen vara en än mer väl förankrad och mångfacetterad 

mötesplats för alla grupper i samhället och det finns tillgång till många fler medier. Biblioteket har 

kontakt med olika yrkesgrupper/organisationer/nätverk och befinner sig i ständig samverkan 

med omvärlden. 

Såsom en deltagare under vt 2012 påpekade, efter en sammanfattning av samtalen från ht 2011, 

stämmer visionen om framtidens bibliotek överens med bilden av folkbiblioteket som Anderson 

och Skot-Hansen tar upp i Det lokale bibliotek – afvikling eller udvikling (1994). De benämner fyra 

roller för biblioteket: kulturcentrum, kunskapscentrum, informationscentrum och socialt 

centrum. Dessa roller speglas i de ovanstående tre roller som gruppen anser att barnbibliotekarien 

bör axla. I övrigt berörs dessa fyra roller mer eller mindre direkt under de båda terminerna med 

barnbibliotekarierna. 

Under de två sista samtalen ht 2011 blir det tydligt att gruppen börjar se sitt arbete med ett 

utifrånperspektiv. Deras blick har lyfts och de har förmåga att sätta fingret på vad som är kärnan i 

deras verksamhet, vad som kan kritiseras och vad som kan förbättras, men de ser även i vilka 

sammanhang barnbibliotekarien kommer in. Utifrån dessa samtal kunde det sista mötet för ht 

2011 ledas in på reflektioner kring vad det är som påverkar möjligheterna till agerande. Det blev 
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klart att man inte kan och inte ska behöva agera ensam. Barnbibliotekarien behöver samverka 

med flera grupper på flera nivåer, såsom nämnts både inom och utanför biblioteket. Angående 

punkterna om betydelsen av sammanhang och samverkan, lyftes främst två övergripande idéer 

som borde genomsyra olika utvecklingsarbeten: 

 Nätverkande 

 Styrdokument för verksamheten (i första hand kommunal biblioteksplan och 

utifrån den konkreta handlingsplaner för verksamheten) 

Nätverkande: Vid denna punkt påbörjades en kartläggning över de aktörer som 

barnbibliotekarierna bör bygga upp nätverk kring i syfte att  

1. Nå andra målgrupper. 2. Samverka för att effektivisera kompetens: 

Samverkan med: 

- Öppna förskolor/familjecentraler 

- BVC (både lokalt och länsövergripande) 

- Förskolepersonal 

- Grundskolelärare 

- Kulturskolan 

- Barndialogen 

- Logopeder/talpedagoger 

- Organisationer och föreningar i regionen 

- Fritidsförvaltningen 

- Andra team internt på biblioteket  

- Andra bibliotek i länet och regionalt  

- Museiverksamhet (gemensamma utställningar etc.) 

- Socialtjänst  

- Experter inom olika ämnen (språkutveckling, matematik, hållbar utveckling etc.) 

Listan ovan innehåller flera aktörer för vilka pedagogik och lärande är väsentligt. Gruppen 

underströk dock betydelsen av att deras verksamhet och ansats först och främst ska präglas av 

”lust” och sedan, eventuellt, av ”lärande”. Här finns en möjlighet att tydliggöra rollerna mellan 

bibliotekarie och lärare. 
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Styrdokument:  Vi kom gemensamt fram till att för en bättre definition av barnbibliotekariens 

roll är det nödvändigt att se över vad som skrivs om barn (0-7 år) i respektive lokala 

styrdokument.  

På ett övergripande plan säger bibliotekslagen § 9 att ”folk- och skolbiblioteken ska ägna särskild 

uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra 

medier anpassade till deras behov för att främja språkutveckling och stimulera läsning”. Detta 

stämmer väl överens med vad gruppen vill arbeta med. Språkutveckling och lässtimulans har de 

genomgående ansett vara prioriterade områden. 

Vi studerade tillsammans i detalj innehållet i olika biblioteksplaner som gruppen hade tagit med 

sig till samtalsträffen. En betydelsefull information för utvecklingsarbetet är att de flesta lokala 

styrdokument visar på vilka aktörer biblioteket samverkar med eller skulle vilja samverka med. I 

övrigt ser biblioteksplanerna mycket olika ut sinsemellan och verkar ha olika syften. Ibland går de 

in på detaljnivå och ibland håller de sig på ett övergripande plan, nära bibliotekslagen. Ibland 

liknar de en handlingsplan och ibland en mer informativ broschyr om bibliotekets resurser. 

Någon nämnde även att det kunde stå ”väldigt fint” i styrdokumentet, ”men det är inte säkert att 

man kommit i gång och jobba på det sättet”. Biblioteksledningarna skulle troligtvis tjäna på ett 

tydligare formulerat syfte med en biblioteksplan och en förklaring till hur den ska tillämpas. Det 

skulle underlätta förankringen av dokumentet hos medarbetarna. Jönköpings kommun har 

exempelvis anammat ett tydligare framställningssätt genom att utforma Vad-dokument (kultur- 

och biblioteksplan) och Hur-dokument (konkreta handlingsstrategier för biblioteksverksamheten 

i kommunen). 
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TERMIN 2 

Gruppen och perspektiven vidgas  

Under den andra terminen utvidgades gruppen och vid det första mötet ägnades en stor del av 

tiden till att lära känna varandra och att återskapa en gruppkänsla. För att fördjupningen som 

påbörjats skulle komma till stånd, behövde alla deltagarna på nytt få presentera sin arbetssituation 

och sina aktiviteter. I detta ”laget-runt-samtal” framkom tankar kring yrket och vad man 

förväntade sig av projektet. De flesta i gruppen arbetade inte bara med de yngre barnen (0-7 år) 

utan även mot olika skolåldrar. Men någon uttryckte att 0-2 årsgruppen var det allra roligaste, för 

att där möttes man sällan avogt :  

Det finns ingen negativitet där. De som kommer dit är positiva. Är barnen 

ledsna är det inte du som har gjort något fel. Det är lite lättare än tonåringar 

som bara tycker att ”Ööh, du”. 

De flesta verkade ändå uppskatta olika saker med olika åldrar och en röst i gruppen utbrast: ”Jag 

tycker allt är fantastiskt roligt!”. Denna deltagare hade  en förhoppning om att projektet skulle ge 

”nya idéer” och framför allt ”verktyg”, direkt användbara i praktiken. När de nya deltagarna 

presenterade sig under det första och det andra mötet framkom just flera idéer och nya 

infallsvinklar på barnbibliotekariernas aktiviteter som anknöt till tidigare samtal. 

Exempelvis beskriver en deltagare betydelsen av interaktivitet, där barnen själva bjuds in att skapa 

och ställa ut i biblioteket. Deltagaren beskrev hur barn hade gjort stora dockor i papier-mâché av 

barnboksfigurer som Madicken och Pippi Långstrump som hängdes upp i biblioteket. 

Flerspråkigheten kom även in i det genomförda projektet, då barn med olika modersmål hade fått 

läsa högt ur Astrid Lindgrens Pippi på just sitt språk. Även SFI hade besökt evenemanget. 

Deltagaren uttryckte det som att: ”Det var ju bara sådär, wow! Va bra!”. Det var en aktion som 

skapade ”delaktighet”, särskilt då den nådde ut till så många grupper: lärare, föräldrar, 

bibliotekspersonal, förskolor som kom på besök och alla användare. Deltagaren avslutar ändå 

med att säga: ”Men så kan man ju inte ha det jämt”, då en sådan mångsidig utställning med flera 

evenemang kräver mycket tid, planering och fokusering. Men behållningen var att ”de fick nog 

den här känslan – ’det är vårat bibliotek’”.  

Ovanstående exempel är bara ett i mängden som kom upp på det första och andra mötet och 

som berörde hur man engagerar barnen för biblioteket i samverkan med förskola, lärare och 

föräldrar. Det är bra om barnbibliotekarier via olika kanaler (samtal, nätforum etc.) kan dela med 
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sig regelbundet av liknande positiva erfarenheter, för att inspirera kollegor och visa fram sin 

betydelse och sin kompetens.  

Trots att gruppen på det här sättet kom igång snabbt efter föregående termin, skulle det troligen 

vara fruktbart att dela ut en terminsrapport, som nya deltagare kan använda för att få förståelse 

för det arbete som genomförts och för att kunna relatera sina egna erfarenheter till ett sådant 

dokument. Det öppna och självklara samtalsklimatet från förra terminen fanns alltså kvar, men 

där fanns också en känsla av blyghet som installerade sig i gruppen. Anledningen till denna 

förändring var säkert att deltagarantalet hade mer än fördubblats. Även om spontaniteten hade 

dämpats upplevde jag däremot som observatör att det fanns en vilja och ett intresse att vara med 

och att lära sig mer om hur den enskilde kan verka för utveckling på respektive arbetsplats. 

För att gynna ett mer intimt och tillåtande samtalsklimat delades deltagarna in i två mindre 

samtalsgrupper. Jag och Jenny Toll, projektledare, ingick som samtalspartners i var sin grupp. Vi 

sammanstrålade därefter och grupperna fick då delge varandra vad som diskuterats. Detta gjorde 

att vi kunde lära känna deltagarna bättre och ta hänsyn till de olika arbetsförhållanden som 

deltagarna kom ifrån.  

Samtalen i smågrupper kretsade kring olika utvecklingsbehov som de olika deltagarna hade 

uppmärksammat. Återigen framkom behovet att samverka bättre med BVC och förskolan, samt 

behovet av metoder för språkutveckling. Grupperna diskuterade fortbildning och någon nämnde 

Johanna Hellsing från Stockholm, som en möjlig person att involvera. Smågruppssamtalen ledde 

även in på dokumentation av den egna verksamheten. Redan under träff tre, ht 2011, hade vi lyft 

fram att dokumentationen och bedömningen av barnbibliotekariens verksamhet kunde komma 

att förändras i framtiden. I dagsläget upplevde flera i gruppen att deras arbete bara ”räknas i 

siffror”. I en av smågrupperna diskuterade vi vad som skulle förändras om barnbibliotekarien 

började dokumentera sin vardag, för att få grepp om vad hon/han faktiskt gör och hur lång tid 

det tar. Ett nästa steg skulle kunna vara en självvärdering, i ett första skede mycket enkelt, 

exempelvis små kommentarer om vad som hänt under dagen på plus- och minus-sidan. Några i 

gruppen tog fram att deras verksamhet borde bedömas mer kvalitativt och inte kvantitativt, då 

det inte är samma sak att ta emot en barngrupp som en vuxengrupp på 20 personer.    

Styrdokument och förskolans läroplan 

Vi fortsatte de ”reflekterande samtalen” under träff fyra och fem utifrån kartläggningen av 

biblioteksplanerna. En röst i gruppen sa: ”Man vet inte om man gör rätt saker…det här går hem, 

det här tas emot… det är ju inget som politiker och styrdokument har sagt….det är kanske helt 
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andra grupper man skulle prioritera”. Deltagaren menade att man gärna genomförde aktioner och 

aktiviteter som man visste tilltalade användarna, utan att riktigt veta om man hade ett 

godkännande uppifrån. Denna osäkerhet vad gäller syfte och mål i verksamheten ledde samtalet 

in på de barngrupper i samhället som behöver biblioteket mest, exempelvis flerspråkiga barn, 

barn med funktionshinder, samt på konsekvenser av den nya barnfattigdomen. I och med denna 

diskussion ställdes frågan indirekt hur olika styrdokument kan hjälpa barnbibliotekarien att agera 

konsekvent och att utarbeta en plan för att nå olika grupper i olika perioder. Dessutom framkom 

under vårens samtal att olika bibliotek kan ha olika uttalade profiler. Sedan kan man samverka 

över biblioteksgränserna för att tillgodose de behov som finns i olika områden.  

Jämförelsen mellan styrdokumenten ledde in samtalen på hur dessa förhöll sig till förskolelärarnas 

styrdokument, då ju det är denna grupp som barnbibliotekarierna uttryckligen anser är en av de 

viktigaste att samverka med. Den stora skillnaden mellan barnbibliotekariens och förskolelärarnas 

styrdokument är att förskolans läroplan från 1998 (rev. 2010) innehåller strävansmål. Då mötet 

med barnen framträder som centralt i barnbibliotekariens vardag, var det naturligt att börja det 

konkreta utvecklingsarbetet med att se över hur barnbibliotekarien, utifrån sina respektive 

styrdokument, kan möta förskolelärarna utifrån deras uppdrag.  

Lärarens strävansmål kan sammanfattas som ett arbete för att stimulera barnets utveckling till en 

delaktig, ansvarsfull och demokratisk svensk medborgare. Denna process sker på olika områden 

som beskrivs under ”Mål” (Läroplan för förskolan, Lpfö 98, rev. 2010, s.9. Se Skolverkets hemsida). 

För att ge en överblick över strävansmålen hade jag inför den femte samtalsträffen ställt upp dem 

och delat in dem i nedanstående teman: 

 förståelse av sig själv och andra 

 språkutveckling 

 matematik och logik 

 naturkunskap 

 teknik 

Gruppen hade redan under första terminen tagit upp olika ämnen som barnbibliotekarien skulle 

kunna ta fasta på, exempelvis genom att hitta lämplig litteratur och genom att samverka med olika 

experter (Se t ex matematikutställningen på Värnamo bibliotek). Att få igång samtalen om hur 

man som barnbibliotekarie kan möta förskolans behov av stöd inom ovanstående teman var ett 

sätt att ”röra om”. Denna tanke, att studera förskolans läroplan, behövde sjunka in och få tid på 

sig att gro. Under träff fem kom vi ändå fram till att flera punkter under ”språkutveckling” 
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anknyter till problemområden som gruppen vill utveckla, så som innovativ lässtimulans genom 

bild och olika medier, flerspråkighet och andra kulturer, samt interaktivitet och eget skapande.        

Under det femte ”reflekterande samtalet” uppstod återigen, med anledning av jämförelsen mellan 

bibliotekens styrdokument och förskolans läroplan, livliga diskussioner kring vilken roll som är 

barnbibliotekariens i förhållande till lärarens. En röst hävdade att boken är i centrum i biblioteket 

och att man ibland får tona ned pussel, leksaker och andra aktiviteter för att hävda berättelsen. 

En annan röst ville visa på möjligheterna som finns om man har förmåga att koppla andra 

aktiviteter till berättelsen. Exempelvis nämndes succén med utklädningskläder och att en 

berättelse kan komma till stånd utifrån de personer barnen klär ut sig till. En annan riktning i 

samtalet tog upp det senaste, att ”barn ska forska” och att det blir för mycket fokus på lärande 

och fakta och inte på berättelsen. Däremot ansåg en deltagare att ”forska” inte behövde ”kännas 

så tungt” för ett barn, utan snarare kunde vara en drivkraft för att söka information och kunskap. 

En ytterligare kritisk röst kom fram vad gäller förskolelärarna. Gruppen ansåg att förskolelärarna 

i och med den nya läroplanen fokuserar för mycket på matematik och naturkunskap. Deltagaren 

ansåg att man glömde bort betydelsen av språkutveckling (exempelvis genom läsande, rytmik, 

rim, ramsor, bild och musik) för att förstå dessa ämnen. 

I dessa engagerade diskussioner där deltagarna hade olika åsikter hände något väsentligt. Gruppen 

kunde med utgångspunkt i de olika styrdokumenten ta ställning, tydliggöra sin roll och sätta in sin 

verksamhet i ett vidare sammanhang. Dessutom tilläts barnbibliotekarierna genom 

konfrontationen med förskolans läroplan att skapa förståelse för en för dem viktig yrkesgrupp 

som de vill samarbeta med, och detta precis innan ett tvärprofessionellt möte med 

förskolelärarna. Slutligen var processandet av strävansmålen troligen en viktig pusselbit för att 

leda in de ”reflekterande samtalen” mot den sista etappen: de konkreta handlingarna. 
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Aktionsforskning – en möjlig väg 

Vid det sjätte och sista ”reflekterande samtalet” hade vi kommit fram till målet: agera på riktigt. 

Tankarna som speglats i de tidigare mötena hade lett fram till en djupare förståelse för 

barnbibliotekariens tvärdisciplinära verksamhet och dess betydelse i ett större sammanhang. 

Samtalen verkade dessutom ha varit nödvändiga för att förankra olika arbetssätt hos 

gruppmedlemmarna och för att benämna och strukturera relevanta områden att utveckla. Redan 

under denna process påbörjades konstruktiva handlingar, men det sista mötet användes för att 

stödja och stärka dessa initiativ. 

Till det sista samtalet hade deltagarna fått i uppgift att läsa igenom dokumentet Att synliggöra och 

förändra vardagen (2011, Kultur i Väst) som kortfattat beskriver vad aktionsforskning går ut på, 

samt presenterar ”fyra exempel på aktionsinspirerat utvecklingsarbete” med barn i 

biblioteksmiljö. Läsningen befruktade samtalet i den mening att alla deltagare hade fastnat för 

något och låtit sig inspireras av olika idéer och tillämpningar. 

En deltagare såg genast sambandet mellan den lästa texten och de ”reflekterande samtalen” och 

uttryckte att de rapporterade erfarenheterna i Att synliggöra och förändra vardagen var ”likt detta 

[reflekterande samtal]” och pekade just på betydelsen av ”kopplingen mellan högskola [forskning] 

och bibliotek”. En annan röst beskrev sina samtal med en B&I-student som höll på att skriva sin 

uppsats. I deras samtal hade de diskuterat ”klyftan som finns mellan verksamheten och 

forskningen”. Deltagaren menade att ”forskningen måste ju driva framåt…men vi måste bromsa 

också”, då mycket av forskningsresultaten inte alltid är ”direkt applicerbara”. Personen hävdade 

att man ute i verksamheten ibland blev ”försökskaniner” och här ”måste [vi] ha rätt att ha en viss 

skepsis till den [forskningen].  

Samtalet ledde därefter in på hur barnbibliotekarier kan bli mer involverade i forskning och göra 

forskningen mer relevant, exempelvis genom deras erfarenheter av vad som behövs forskas på. 

Jag tog upp exemplet med den skolnära forskningen på HLK, där frågeställningar och 

forskningsproblem är tänkta att komma från fältet. Detta kräver samverkan mellan forskare och 

praktiker. Frågan kom upp om barnbibliotekarier skulle kunna forska under en period i sin 

karriär. För lärare finns ju idag flera möjligheter till forskarutbildning, exempelvis genom Learning 

Studies vid HLK. Här finns potential för utveckling av yrket och av barnbibliotekariernas roll. 

Utifrån denna fördjupning av samtalet fortsatte någon att fråga: ”Det här med reflekterandet, 

varför gör man inte det mer?”. Flera i gruppen såg nyttan av att lyfta fram reflekterandet i sin 

yrkesverksamhet och konkret ville de börja med att använda sig av loggbok eller dagbok för att 
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börja dokumentera sina aktiviteter. En deltagare ansåg att det skulle vara fördelaktigt att enbart 

koncentrera sig på ”fakta”, det vill säga det som sker konkret, i en sådan dokumentation, för att i 

ett andra steg bygga på med reflektion. En annan deltagare hävdade däremot att ”jag reflekterar 

ju varje gång, men jag skriver ju inte ned det”, vilket pekar mot ett annan gångbart 

dokumenterande: det är ju även möjligt att börja med att skriftligt samla sina reflektioner. 

Gruppen verkade överens om att dokumentation är ett viktigt verktyg i utvecklingsarbetet, men 

att det är betydelsefullt att inte bara se till brister, utan man ”behöver lyfta fram det som är bra” 

också. 

Olika behov – olika handlingar 

De reflekterande samtalen ledde fram till ett synliggörande av olika behov; både på individuell, 

kollegial och organisatorisk nivå. Detta blev en avgörande del för vilka handlingar som 

gruppmedlemmarna bestämde sig för att genomföra. Två deltagare hade exempelvis bestämt att i 

deras handlingsplaner skulle just dokumentation ingå. Dessa beslut hade skett inte enbart utifrån 

den egna horisonten, men också med tanke på hela organisationen och på de olika sammanhang 

dessa deltagare verkade i.  

En person hade identifierat ett problem i småbarnsgrupper, där något äldre syskon hade svårt att 

integreras. Deltagaren skulle få handledning i hur man på olika sätt skulle kunna engagera syskon 

i aktiviteter för de minsta.  

En annan hade upptäckt en utmaning i att intressera ”pappor” för att besöka biblioteksaktiviteter 

med sina barn. Denna deltagare hade låtit sig inspireras av projektet om ”Småbarnstunder” (Att 

synliggöra….s 9ff) och själv sett att ”pappor” aldrig eller sällan besöker de erbjudna aktiviteterna 

för barn (0-3 år): ”Ja, jag känner att det finns ett stort glapp där”. Deltagarens tanke är ett mer 

långsiktigt projekt under ett år för att attrahera fäder, där handlingen börjar med småbarnspappor 

och ett försök att hitta ”något som passar” dem. I samverkan med främst BVC ska första 

terminen ägnas åt barn (0-3 år). Den andra terminen ämnas däremot för barn (F-3) och deras 

pappor. Gruppen kom här med olika tips och infallsvinklar. Exempelvis lyftes faran i att 

stigmatisera gruppen ”pappor” och flera funderingar kom fram om hur man ska undvika att 

avskräcka barnens fäder och kunna nå fram till dem på ett adekvat sätt. Någon nämnde 

exempelvis projektet ”Läs för mig pappa”. Alla var ändå överens om att ”det är svårt att locka 

dem, jättesvårt verkar det va”. Dessutom såg samtalsgruppen att det var mer accepterat att 

besöka bibliotek som pappa i vissa socialgrupper, samt att det ofta är mamman som påbörjar 

regelbundna besök och att pappan fortsätter för att mamman vill det.  
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Några deltagare hade i den lästa texten om aktionsforskning fastnat för de lite äldre barnen. En 

person hade låtit sig inspireras av bloggaktiviteter som startats i samverkan mellan lärare i F-3-

klasser och barnbibliotekarier. Deltagaren hade särskilt uppmärksammat att det var ”barnen som 

drev bloggen” och att man på så sätt fick med ett tydligt ”barnperspektiv”. I höst planerar 

deltagaren att påbörja ett liknande projekt med en förskoleklass och ser då också möjligheten att 

”intensifiera arbetet mellan lärare och bibliotekarier”. Då man i en förskoleklass inte kan 

förutsätta att alla läser och skriver ännu, hade deltagaren som idé att man kunde spela in ljudfiler, 

där barnen berättade om böcker de läst eller lyssnat på. Ljudfilerna skulle sedan användas på 

bloggen. 

En annan deltagare fokuserade redan på de äldre barnen (årskurs 3-5) i ett läsprojekt med namnet 

”Barnens smak”. Metoden i projektet bygger på Aidan Chambers tankar om boksamtal med barn 

(Chambers, Aidan (2011). Böcker inom och omkring oss. Ny, rev., utg. Huddinge: X Publishing). 

Barnen når fram till en läsupplevelse steg för steg enligt denna metod och lär sig successivt att 

sätta ord på vad de läst. Det viktiga är att man aldrig får ställa frågan ”Varför?” till barnen. Deras 

läsning ska vara förutsättningslös. Tanken är att detta projekt ska utvecklas under ht 2012 och 

inriktas mot förskolan, med stöd av de olika gruppmedlemmarna och projektet ”Från tanke till 

handling”. Här finns också potential för att utveckla samarbetet mellan barnbibliotekarier och 

lärare. Aidan Chambers är också en författare vars böcker ingår i lärarutbildningen. Det är alltså 

en bra gemensam utgångspunkt.  

Ett annat påbörjat projekt som ska fördjupas under ht 2012 är det om flerspråkighet och 

kulturmöten bland de yngre barnen. Här hade en deltagare blivit inspirerad av en metod i 

rapporten om aktionsforskning som skulle kunna benämnas ”uppsnappningar”. Såsom Karin 

Graube som utformat metoden uttrycker det, var syftet att ”få igång mer ’sprak’ mellan 

yrkesgrupperna” (Att synliggöra….s 12). Mer konkret handlar det om att exempelvis en 

förskolelärare kan ”snappa upp” något som en barnbibliotekarie sedan kan göra något av och på 

så sätt föra in barnen i biblioteksvärlden och berättelsernas värld. Deltagaren såg själv betydelsen 

av att besöka förskolor för att utveckla projektet och få större inblick i hur förskolelärare arbetar.            

Samtal i smågrupper 

Det sjätte och sista mötet innehöll även samtal i smågrupper, där Jenny Toll, projektledare, och 

jag tog hand om varsin grupp, med syftet att ge stöd till de ovan nämnda projektidéerna. Dessa 

samtal tror jag stärkte deltagarna i sin val. Samtalen tilläts gå i olika riktningar, då de även blev ett 

tillfälle att ge respons till årets ”reflekterande samtal”. En person i min grupp hävdade att nu stod 
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det äntligen klart att ”jag inte bara håller på med mysstunder”. Gruppmedlemmarna hade nått 

fram till en stärkt yrkesroll och en yrkesstolthet, där de var medvetna om betydelsen av deras 

olika kompetenser. Men det framkom även att det arbete de bidrog med i vardagen inte var 

möjligt att värdera kvantitativt. Man efterlyste verktyg för att se på kvaliteten i deras respektive 

insatser.  

Avslutning   

Slutsatsen är att professionalismen bland de deltagande barnbibliotekarierna har stärkts genom de 

genomförda ”reflekterande samtalen”. Det har skett genom att diskussionerna har utgått från en 

kartläggning av aktiviteterna i verksamheten, för att sedan ringa in områden som behöver 

prioriteras och utvecklas. Därifrån har gruppen utarbetat strategier för att förverkliga sina 

utvecklingsidéer. Strategierna har inbegripit samverkan mellan olika yrkesgrupper som berör olika 

aktuella områden. I detta arbete har deltagarna fått syn på betydelsen av sitt yrkeskunnande och 

kunnat sätta in det i olika sammanhang. Gruppen kom fram till att den påbörjade utvecklingen av 

professionen skulle underlättas av mer tydlighet i bibliotekens styrdokument och en utskriven 

vision för biblioteksverksamheten, där mål och kvalitetskriterier detaljeras. Såväl övergripande 

styrdokument som konkreta handlingsstrategier ansågs gynna barnverksamheten och underlätta 

val av prioriteringar. I något enstaka fall saknades styrdokument för biblioteksverksamheten helt. 

Deltagarna har även sett nyttan av att inta ett forskande förhållningssätt till sina arbetsuppgifter. 

Detta har skett successivt, men förankrats på djupet genom inläsning kring hur man kan 

inspireras av aktionsforskning i sin vardag. Gruppen ställer sig positiv till ett närmande inte bara 

mellan olika yrkesgrupper på fältet, såsom förskolelärare och barnbibliotekarier, men också 

mellan forskningsvärlden och barnbibliotekariernas värld – med barns och ungas läsning, 

utveckling och lärande i fokus. Några i gruppen står i begrepp att börja skriva loggbok, som en 

början till dokumentation och reflektion över det egna dagliga arbetet. 

Gruppen har under samtalen uttryckt behov av att få ökad insikt i förskolans verksamhet. Ett 

förslag, som jag lyfter till ansvariga på HLK efter att ha följt gruppens utveckling, är att i ett 

första steg få med barnbibliotekarier regelbundet i utformningen av uppsatsämnen, särskilt för 

blivande förskolelärare som skriver sina examensarbeten inom lärarutbildningen. Detta skulle 

direkt stärka sambandet mellan de båda yrkesgrupperna. Ett nästa steg kan vara att skapa en 

mötesplats där uppsatsskribenterna från lärarutbildningen, barnbibliotekarier och förskolelärare 

får träffas och diskutera under avslappnade förhållanden de blivande förskolelärarnas resultat och 

reflektioner.  
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