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Abstract 
 
Bookstart is a reading promotion programme for small children aged 0-3. In this             
thesis we have examined how librarians work with this programme in Landskrona.            
The librarians are reaching out to preschools, open preschools and child health care             
centers to develop a long-term programme in collaboration with these institutions.           
The purpose of this thesis is to contribute to a better understanding of collaboration              
between different professions around reading promotion in the form of Bokstart. To            
do this we have interviewed librarians, preschool teachers and nurses with the same             
professional objective, which is  reading promotion aimed at small children.  
 
When working with small children one has to engage the entire family, which is              
incorporated in the term Family literacy. Previous research indicates that family           
literacy programmes are effective in developing children's literacy and has long term            
effects for childhood literacy development. We have used new institutional theory           
and culture geography in our analysis. This theory provides the tools necessary to             
analyse how professionals deal with their organisations and the surrounding world in            
order to legitimize the programs that they implement. 
 
The librarians have made up a new word; to “bookstartify” (bokstartifiera) a            
conversation. This is when the conversation with a family goes beyond the classic             
reference interview and book tips to include for example practical examples of how             
to read with your small children and talk about the benefits of this. We think that the                 
term boookstartify is useful in a wider perspective to formalize the concept of             
Bokstart. The responsibility of working with family literacy programmes fall          
somewhere between school, health care, and the library. Therefore collaboration          
between these institutions is vital. In order to ensure a long term impact on children's               
literacy formal policy is required to ensure such programs are implemented.  
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1. Inledning  

Med Förenta Nationernas Agenda 2030 skapades internationella riktlinjer för en          
socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar värld (Förenta Nationerna 2015). Att          
bibliotek världen över kan bidra till denna agenda ger International Federation of            
Library Associations and Institutions (IFLA) exempel på i skriften Access and           
Opportunity for all. IFLA tar där upp holländska Boekstart som har syftet att etablera              
långsiktigt samverkan för barns läskunnighet. (IFLA 2016).  
 
I Sverige har Bokstart funnits sedan 2015 och är en satsning på små barns språk- och                
läsutveckling. (Statens kulturråd 2018a). Bokstart bygger på samverkan mellan         
bibliotek, barnavårdscentral (BVC) och förskola. Dessa organisationer har alla har ett           
uppdrag att arbeta med små barns språkutveckling. (Statens kulturråd 2018b).          
Bokstart vänder sig till familjer med små barn och baseras på forskning om             
bokstartsprogram i andra länder. Syftet är att uppmuntra föräldrar att tidigt prata och             
läsa med sina barn för att stödja barnens språkutveckling. (Statens kulturråd 2018a).  
 
Verksamheten har under en pilotprojektperiod på tre år bestått av hembesök av            
bibliotekarier, återkommande bokgåvor och besök på bibliotek. Landskrona var en          
av tre kommuner som utsågs till att genomföra pilotprojekt med Bokstart år 2015.             
Målgruppen för pilotprojekten var familjer i socialt och ekonomiskt utsatta områden.           
(Statens kulturråd 2014). 234 000 barn i Sverige lever i ekonomiskt utsatta hushåll,             
det vill säga i familjer vars inkomster inte täcker de nödvändiga kostnaderna. I             
Landskrona kommun lever 23.1 procent av barnen i ekonomiskt utsatta hushåll           
(Rädda Barnen 2014). Ekonomisk ojämlikhet bidrar till ojämlikhet i litteracitetsnivå.          
De länder som har störst inkomstskillnader har också störst skillnader i läs- och             
skrivkunnighet. Fattigdom påverkar föräldrars möjlighet att tillbringa tid med och          
stötta sina barn i deras skolgång vilket får negativa konsekvenser för barnens            
utbildning. Att arbeta litteracitetsfrämjande bidrar till att minska fattigdom och          
ojämlikhet. (EU High Level Group of Experts on Literacy 2012). 
 
Från och med år 2017 är Bokstart en nationell satsning och verksamheten ska spridas              
till fler platser i landet genom att bibliotek kan söka projektmedel för att delta.              
(Statens kulturråd 2018c). Bokstart i Landskrona var inte bara pilotprojekt för i den             
nationella satsningen utan är också i regionalt perspektiv en av de första            
folkbiblioteken i Skåne att utveckla samverkan vilket kan ses som en del av Region              

5  
 



 
 

Skånes mål att bokstartsverksamhet implementeras i alla kommuner i hela regionen           
år 2020 (Region Skåne 2018).  
 
Samtidigt som utvecklande av bokstartsverksamheter i Sverige sker på lokal,          
regional och nationell nivå pågår arbetet med den nationella biblioteksstrategin där           
Kungliga biblioteket har i uppdrag att föreslå långsiktiga mål utifrån bibliotekslagen           
för att främja samverkan och kvalitetsutveckling (Regeringen 2015). Tidigare         
utvecklingsledare på Regionbiblioteket Stockholm, Lena Lundgren, kritiserar i en         
debattartikel denna biblioteksstrategi för att sakna fokus på barn. Hon menar att ett             
problem i folkbibliotekets verksamhet för barn är bristen på tillgänglighet och           
svårigheterna att nå ut till alla barn. Ett av hennes förslag för att förbättra detta är att                 
permanenta Bokstart. Hon understryker vikten av biblioteket samverkar med BVC          
och andra aktörer som ett sätt att nå ut till alla barn och vuxna. (Lundgren 2018).  
 
Då projekttiden och projektmedel för det tre år långa pilotprojektet Bokstart i            
Landskrona tog slut vid årsskiftet 2017/2018 skiftar nu den uppsökande          
verksamheten form mot långsiktig samverkan. Den resurskrävande metoden        
hembesök lades ner och nya former för läsfrämjande arbete utformas i samverkan            
mellan bibliotek, BVC, öppen förskola och förskola vilka alla har ett uppdrag att             
arbeta med små barns språkutveckling utifrån skilda kompetenser och infallsvinklar.  
 
Det sätt som bibliotekarierna lokalt i Landskrona tillsammans med BVC, öppen           
förskola och förskola utvecklar Bokstart i en långsiktig samverkan för läsfrämjande           
arbete för små barn kan kopplas till FN:s mål om en socialt, ekonomiskt och              
miljömässigt hållbar värld. Uppsatsens forskningsrelevans kan ses i ljuset av dessa                  
frågor. Läsfrämjande arbete för barn är en grundsten inom folkbibliotekets                
verksam het och ett prioriterat område enligt bibliotekslagen (SFS 2013:801 §8).          
Enligt samma lag ska folkbibliotek samverka för att skapa tillgång till bibliotekets            
resurser för alla (SFS 2013:801 §14). Vi undersöker i vår studie en verksamhet i en               
omvandlingsfas från projekt till löpande verksamhet. Bokstartsverksamheten på        
folkbiblioteket i Landskrona befinner sig i en övergångsfas mellan ett stort projekt            
finansierat av Statens kulturråd och ska nu utvecklas till ett långsiktigt läsfrämjande            
arbete i samverkan med andra organisationer. Att studera en verksamhet i denna            
situation anser vi vara ett värdefullt bidrag till forskningen.  

1.1 Syfte och frågeställningar.  

 
Uppsatsens syfte är att undersöka förutsättningarna för läsfrämjande arbete genom          
Bokstart, en verksamhet i samverkan mellan bibliotek, barnhälsovård, förskola och          
öppen förskola. Vårt intresse är hur de olika professionerna bibliotekarie,          
barnhälsovårdssjuksköterska och förskollärare förhåller sig till sin verksamhet. Vi         
undersöker detta genom att intervjua personer från dessa professioner som samverkar           
inom ramen för bokstartsverksamheten. Uppsatsens problemområde utforskar vi i         
analysen genom att tillämpa nyinstitutionell organisationsteori och kulturgeografi. Vi         
använder dessa teorier för att resonera om hur institutionella och rumsliga faktorer            
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påverkar arbetet och vilka förutsättningar för samtal som finns i arbetet. Vår            
förhoppning är att studien ska leda till diskussion som kan användas i framtida             
utformande av läsfrämjande arbete för små barn. Vi vill också med studien bidra till              
att tydligare koppla arbetet med familjelitteracitet till frågor om hälsa, välfärd och            
social hållbarhet. 
 
Övergripande frågeställning: 
 

● Vilka förutsättningar finns för läsfrämjande arbete riktat till små barn i           
samverkan mellan bibliotek, barnavårdscentral, förskola och öppen förskola        
genom Bokstart? 

 
Underfrågor: 
 

● Vilka förutsättningar för samtal har de olika professionerna i det läsfrämjande           
arbetet i Bokstart i mötet med små barn och deras familjer? 

● Hur påverkar rumslig tillgänglighet det läsfrämjande arbetet i Bokstart? 
● Vilka institutionella faktorer påverkar det läsfrämjande arbetet i Bokstart? 

1.2 Avgränsningar 
 
För att besvara våra frågeställningar har vi i studien valt att intervjua bibliotekarier,             
förskollärare och sjuksköterskor. Vi har inte intervjuat chefer, politiker eller andra           
personer som även har inflytande över verksamheten och dess förutsättningar. Vårt           
intresse har varit hur personer i de professioner vi intervjuat förhåller sig till sin              
verksamhet. Därför har det inte heller varit aktuellt att intervjua familjer som är             
verksamhetens målgrupp. Uppsatsen ska inte ses som en utvärdering av den           
verksamhet som bedrivits i pilotomgången av bokstartsverksamheten eller nuvarande         
samverkan. Bokstartsprojekt finns på flera håll i Sverige. Då Landskrona var den för             
oss geografiskt närmaste exemplet blev det för oss naturligt att avgränsa oss till             
denna verksamhet.  

1.3 Disposition 

I kapitel 1 introduceras inledningsvis uppsatsens ämne. Sedan presenteras uppsatsens          
syfte och frågeställningar samt dess avgränsningar.  
 
I kapitel 2 presenteras bakgrunden till svenska Bokstart med hjälp av utredningar från             
EU och svenska myndigheter. Vi placerar också biblioteket och läsfrämjande arbete i            
ett större samhälleligt sammanhang med hjälp av utredningar kring hälsa och           
jämlikhet. Kapitlet ger även en introduktion till folkhälsoperspektivet och BVC:s          
uppdrag. 
 
Kapitel 3 innehåller en genomgång av tidigare forskning på ämnet samverkan kring            
läsfrämjande verksamhet för små barn.  
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I kapitel 4 presenteras uppsatsens teoretiska perspektiv. De teoretiska perspektiven          
som används är nyinstitutionell teori och kulturgeografi. 
 
I kapitel 5 redogörs för uppsatsens metodologiska perspektiv och den metod som            
använts för att samla in det empiriska materialet och analysera detta. 
 
I kapitel 6 presenteras studiens resultat och analys. Analysen struktureras efter de            
teman vi funnit i det empiriska materialet och som motsvarar kapitlets underrubriker.            
Resultaten analyseras sedan utifrån vårt teoretiska ramverk.  
 
I kapitel 7 besvaras studiens frågeställningar och en diskussion förs kring dessa.  
 
I kapitel 8 presenteras uppsatsens slutsatser och förslag till vidare forskning.  
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2. Bakgrund 

I detta avsnitt beskrivs bakgrunden till satsningar på läsfrämjande verksamhet i           
allmänhet och Bokstart i synnerhet. Vi presenterar i urval de utredningar som gjorts             
på EU-nivå, nationell statlig nivå och lokalt i Landskrona som motiverar dessa            
satsningar. Under rubriken Biblioteket och social hållbarhet placerar vi bibliotek och           
läsfrämjande arbete i ett större samhälleligt sammanhang med utredningar kring          
hälsa och jämlikhet. Vi ger också en introduktion till BVC och öppen förskola samt              
deras uppdrag. 

2.1 Politiska utredningar kring litteracitet 

EU High Level Group of Experts on Literacy är en expertgrupp tillsatt av             
Europakommissionen för att utreda situationen för litteracitet i EU. Expertgruppen          
ger en definition där litteracitet innebär förmågan att använda läs- och           
skrivkunskaper för att skapa, förstå, tolka, och kritiskt granska olika former av texter.             
De definierar även funktionell litteracitet som förmågan att läsa och skriva på en nivå              
som gör det möjligt att fungera i samhället, hemma, i skola och i arbete. En               
grundnivå av litteracitet är att kunna läsa- och skriva på en nivå som möjliggör              
självförtroende och motivation för vidare utveckling. (EU High Level Group of           
Experts on Literacy 2012). 
 
I expertgruppens slutrapport från 2012 ges rekommendationer om hur litteraciteten          
kan förbättras. Den ger en bild av en samtid där läs- och skrivförmåga är viktigare än                
någonsin, men där 20 procent av de vuxna EU-medborgarna inte har en tillräckligt             
litteracitetsnivå för att klara sig i dagens samhälle. Litteracitet är en förutsättning för             
utbildning, vilket är en mänsklig rättighet enligt både FN:s konvention om mänskliga            
rättigheter och EU:s stadga om mänskliga rättigheter. Allt fler arbeten kräver           
litteracitetskompetens, att ens söka ett arbete kräver en viss nivå av litteracitet som             
inte alla vuxna når upp till. Expertgruppen rekommenderar medlemsländerna att          
lagstifta om rätten till litteracitet, för att förstärka det politiska och samhälleliga            
ansvaret. Det krävs politiska beslut för att mobilisera institutioner och resurser till att             
skapa ett samhälle som är läs- och skrivkunnigt. Rapporten understryker familjens           
vikt i arbete med litteracitet, något som ofta förbises när fokus vanligen läggs på              
skolans betydelse för läs- och skrivkunnighet. Familjen är barnets första lärare, och            
verksamheter som ska främja litteracitet bör därför inkludera hela familjen. Många           
verksamheter som arbetar med familjelitteracitet uppnår bra resultat, inte minst när           
de riktas mot socioekonomiskt utsatta familjer. Men trots att de är bevisat effektiva             
används familjelitteracitetsprogram i relativt liten utsträckning. Fattigdom ökar        
risken för dåliga läs- och skrivkunskaper. Föräldrar med låga läs- och skrivkunskaper            
läser i mindre utsträckning för sina barn, har färre böcker i hemmet och ser i lägre                
grad läsning som ett trevligt sätt att umgås med barnet. (EU High Level Group of               
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Experts on Literacy 2012). 
 
För att öka litteracitet rekommenderar expertgruppen bland annat samverkan mellan          
ansvariga för olika politikområden. På lokal nivå behövs samarbete mellan skola,           
bibliotek, vårdinstanser och andra relevanta organisationer. Program för        
familjelitteracitet, alltså verksamhet med hela familjen som målgrupp, lyfts fram som           
ett effektivt sätt att öka läs- och skrivkunnighet. Även behovet av att öka             
medvetenheten om litteracitet lyfts fram i rapporten. För små barn behövs även            
utbildad och kompetent pedagogisk personal med kunskap om språkutveckling. I          
rapporten diskuteras också tillgänglighet. Böcker och liknande bör finnas synliga och           
tillgängliga för barn. Barn som växer upp i hem med mycket böcker blir bättre läsare               
oavsett familjens socioekonomiska status. Här spelar bibliotek en viktig roll för att            
inspirera och hjälpa barn att hitta böcker och andra media som de kan relatera till.               
Det behövs arbete för att göra bibliotek mer tillgängliga, särskilt för barn och vuxna i               
en socio-ekonomiskt utsatt situation. Bibliotek bidrar också till att göra böcker och            
läsning synligt i samhället i allmänhet. (EU High Level Group of Experts on Literacy              
2012).  
 
För att arbeta med dessa frågor krävs att myndigheter från olika politikområden            
arbetar tillsammans. Det krävs ett politiskt ansvarstagande och samverkan mellan          
ansvariga politiker för hälsa, familj, arbetsmarknad, kultur, ekonomi och utbildning,          
för att skapa gemensamma visioner och regelverk. Strategier för ökad litteracitet bör            
beakta att litteracitet handlar om att sprida medvetenhet, eftersom dåliga läs- och            
skrivkunskaper ofta är ett dolt problem. Insatser för att arbeta med litteracitet bör             
också vara grundade i forskning. (EU High Level Group of Experts on Literacy             
2012).  
 
På svensk statlig nivå identifierar litteraturutredningens slutbetänkande från 2012,         
som kartlade litteraturens ställning, ett antal problem. Ungas läsförmåga har          
försämrats och det finns stora skillnader i läsning mellan socioekonomiska grupper.           
Utredningen föreslår ett läslyft för Sverige, och ett antal läsfrämjande åtgärder, som            
litteraturombud på förskolor, fler skolbibliotekarier och en nationell samordning av          
det läsfrämjande arbetet utanför skolan. (SOU 2012:65). 
 
I proposition Läsa för livet från 2013 föreslogs nationella mål för för litteratur och              
läsfrämjande där barn och unga prioriteras. Statens kulturråd utsågs till den           
samordnande instansen på nationellt plan, med uppgift att ta initiativ till, samordna            
och följa upp läsfrämjande insatser utanför skolan. Enligt de föreslagna målen ska            
läsförmågan stärkas, särskilt bland grupper som halkar efter i läsutvecklingen, man           
nämner speciellt barn från socioekonomiskt svaga familjer samt barn från familjer           
som pratar andra språk än svenska i hemmet. I linje med High Level Group of               
Experts belyste regeringen i propositionen att läsfrämjande insatser befinner sig i en            
skärningspunkt mellan olika politikerområden, till exempel kulturpolitik och        
utbildningspolitik. Frågor om läsande och delaktighet har även har kopplingar till           
socialpolitik, minoritetspolitik, jämställdhetspolitik och frågor om      
funktionsvariationer. Därför krävs insatser inom flera samhällsområden och att         
aktörer från olika områden samverkar, regeringen menade att folk- och          
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skolbiblioteken har viktiga roller här. Regeringen föreslog därför nationella mål som           
ska vägleda arbetet. (Prop 2013:143). 
 
De nationella målen beskrivs vidare i Statens kulturråds Handlingsprogram för          
läsfrämjande:  
 

Det övergripande målet är att alla i Sverige, oavsett bakgrund och med utgångspunkt             
i vars och ens särskilda förutsättningar, ges möjlighet att utveckla en god läsförmåga             
och ha tillgång till litteratur av hög kvalitet. 
För att nå det övergripande målet ska statens samlade insatser syfta till: 
- att läsförmågan förbättras jämfört med i dag, 
- att fler än i dag regelbundet tar del av både fack- och skönlitteratur, och 
- att kunskapen om läsningens betydelse för utbildning, bildning och delaktighet i            
samhällslivet ökar jämfört med i dag. (Statens kulturråd 2014, s 3).  
 

Statens kulturråd definierar också läsfrämjande vilket är ett centralt begrepp i denna            
uppsats: 
 

Läsfrämjande är 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. (Statens kulturråd 2014, s 3).  

 
Svenska bibliotek styrs lokalt och folkbiblioteken har enligt bibliotekslagen         
respektive kommun som huvudman (SFS 2013:801 §3). Men verksamheten styrs          
också nationellt genom att en del av finansieringen, genom projektmedel för           
verksamhetsutveckling, fördelas centralt nationellt av Statens kulturråd eller        
regionala instanser som Kultur Skåne. Läsfrämjande arbete riktat mot barn lyfts fram            
i regeringens kulturpolitiska mål och bibliotekslagen (SFS 2013:801 §8). Bokstart är           
en del av de läsfrämjande insatser som nämns i budgetpropositionen som antogs år             
2017 där insatserna ökar med 10 miljoner kronor årligen för de kommande tre åren              
2017-2020 (Prop. 2016/17:1). Inom satsningen på Bokstart har Statens kulturråd          
under 2017 fördelat 8,7 miljoner till 12 olika projekt och språknätverk runt om i              
Sverige. 
 
Samarbete mellan bibliotek och BVC har funnits länge men omfattningen och           
systematiken av arbetet för språk- och läsutveckling för små barn och deras föräldrar             
varierar stort både mellan och inom kommuner och regioner (Lundh & Michnik            
2014). Bokstarts pilotprojekt riktade sig specifikt till socioekonomiskt utsatta         
områden. Mot bakgrund av statliga Boverkets utredning år 2013 valdes tre områden            
ut i Sverige, förutom Landskrona områden även i Göteborg och Södertälje.           
Centrum-Öster i Landskrona beskrivs i Boverkets rapport Urbant utvecklingsarbete         
som ett av femton socioekonomiskt utsatta områden med låg förvärvsfrekvens, högt           
uttag av försörjningsstöd och låg behörighet till gymnasieskolan. Boverket påvisar          

11  
 



 
 

brister i det generella välfärdssystemet då a-kassa och sjukförsäkring baseras på           
tidigare inkomst av förvärvsarbete. Bostäderna beskrivs i området ha låg standard           
och trångboddheten vara stor (Boverket 2013). Området definieras av Polisens          
nationella operativa avdelning som ett särskilt utsatt område (Nationella operativa          
avdelningen 2017).  
 
I samhällen med trångboddhet är det särskilt viktigt att det finns offentliga rum där              
människor har möjlighet att mötas och bibliotek spelar här en central roll menar             
Fredrik Holmström och Maria Jacobsson i det femte kapitlet av Den Nationella            
Biblioteksstrategins rapport Den femte statsmakten. De menar att områdesbibliotek         
kan komma att behöva flyttas för att prioritera de grupper av kommuninvånare som             
har svårast att ta sig till och från biblioteket. I samma kapitel berörs samarbete              
mellan bibliotek och barnhälsovård som författarna menar kan komma att bli           
avgörande för språkstimulans och skolresultat för dem som är utlandsfödda eller har            
föräldrar med annat modersmål än svenska. (Holmström & Jacobsson 2017). 

2.2 Bibliotek och social hållbarhet 

 
I WHO-rapporten Closing the Gap in a Generation (2008) fastslås av Commission             
on Social Determinants of Health att det finns ett samband mellan de            
samhällsfaktorer som orsakar ohälsa och den ojämlika fördelningen av hälsa i           
befolkningen. Faktorerna kallas för hälsans sociala bestämningsfaktorer. Då det finns          
forskning som gjort orsakerna till ohälsa kända och rimligt påverkbara menar           
kommissionens ledare Michael Marmot att det är djupt omoraliskt att inte genast            
vidta åtgärder. På uppdrag av Malmö Stad utfördes av en rad forskare, i den så               
kallade Malmökommissionen, en omvärldsanalys i stor skala som bland annat          
redovisas i ett antal mål och åtgärder för kommunen på en mängd områden bland              
andra utbildning, stadsplanering och sjukvård. (World Health Organization (WHO)         
2008).  
 
Malmökommissionens rapport Malmös väg mot en hållbar framtid: hälsa, välfärd          
och rättvisa bygger vidare på ovan nämnda rapport av WHO och dess moraliska             
uppmaning att vidta åtgärder kopplade till lokal nivå. “När barn påbörjar sin färd             
genom livet utsätts de omedelbart för konsekvenserna av hur olika samhällssystem           
fungerar” (Stigendal & Östergren 2013, s. 32) vilket avspeglas bland annat i en stor              
ojämlikhet gällande barn- och ungas hälsa i Malmö. Rapporten visar att god hälsa             
under livets tidiga år är viktigt för en god hälsa senare i livet. Investeringar i               
människor under barndomen ger vinster på lång sikt och resulterar bland annat i att              
fler klarar skolan, utbildar sig, arbetar och har en god hälsa. Författarna menar därför              
att det är nödvändigt att se satsningar och sociala insatser som investeringar och inte              
som kostnader. Satsningarna gör att färre medborgare hamnar i ett långvarigt såväl            
socialt som ekonomiskt kostsamt utanförskap. Ett helhetsperspektiv behövs för de          
ekologiska, ekonomiska och sociala aspekterna för ett hållbart samhälle. Författarna          
föreslår en rad åtgärder för att arbeta mot ett hållbart samhälle. (Stigendal &             
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Östergren 2013). Kommissionens rekommendationer för det fortsatta arbetet för ett          
socialt hållbart Malmö ska även följas av Malmös bibliotek (Malmö Stad 2016).  
 
Även i Göteborg har av kommunfullmäktige beslutats att med bland annat bakgrund            
i rapporten Jämlikhetsrapporten 2017 Skillnader i livsvillkor i Göteborg (Göteborg          
stad 2017) som påvisade stora klyftor i livsvillkor mellan olika stadsdelar anta            
programmet Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018–2026. (Göteborg stad           
2018a). I arbetet för jämlikhet utför staden vad den benämner som           
mobiliseringsarbete i programmet Staden där vi läser för våra barn. Genom att            
samtidigt riktat arbeta med att öka kunskapen inom kommunen, stärka stadens           
läsfrämjande arbete samt öka medvetenheten hos vuxna nära barn om vikten att läsa             
högt menar kommunen att de får störst effekt. Göteborgs Stad har även utvidgat             
arbetet genom att ansvara för EU-projektet Open the Door for Reading i samarbete             
med fem andra europeiska städer utveckla kompetens och utveckla läsfrämjande          
arbetssätt. Fokus läggs bland annat på att nå ut till, stödja och stärka nyanlända              
familjer och deras barn i läsning. (Göteborg stad 2018b).  

2.3 Folkhälsa, BVC och Öppen förskola  

 
Socialstyrelsen definierar folkhälsa som ett samlingsbegrepp för hela befolkningens         
hälsotillstånd. Detta till skillnad mot den enskilda individens hälsa. Begreppet tar           
hänsyn till både hälsonivån och fördelningen av hälsa hos befolkningen. En god            
folkhälsa innebär alltså att hälsan är så god som möjligt samtidigt som den är jämnt               
fördelad mellan olika grupper. (Socialstyrelsen 2014a). Inom folkhälsovetenskap        
studeras hälsotillståndet och dess förändringar och fördelningar i befolkningen samt          
de faktorer påverkar dessa. Man studerar också vilka faktorer som påverkar           
hälsoutvecklingen och klyftorna i hälsa mellan olika grupper i samhället.          
Folkhälsoarbete är den praktiska tillämpningen av folkhälsovetenskap. Det rör sig om           
sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete. (Andersson & Ejlertsson 2009). 
 
Barnhälsovården är en del av folkhälsoarbetet och det hälsofrämjande arbetet är           
vägledande för arbetet på BVC. På BVC ges kostnadsfri hälsovård för barn.            
Barnhälsovården via BVC når nästan hundra procent av familjerna i Sverige, en siffra             
som i en internationell jämförelse är nästan unik och endast finns i Skandinavien och              
Nederländerna. Genom att barnhälsovården når så stor del av befolkningen finns en            
hög acceptans i alla sociala skikt, vilket gör att den kan spela en viktig roll för                
folkhälsan. För att vara en resurs för alla samhällsgrupper krävs att man håller en hög               
kvalitet i verksamheten vad gäller bemötande, kompetens, programutbud med mera.          
Magnusson, Blennow, Hagelin och Sundeling menar att för att garantera en hög och             
jämn kvalitet i arbetet krävs politiskt förankrade regelböcker, tillgång till en nationellt            
program och nationella praktiska anvisningar. (Magnusson, Blennow, Hagelin och         
Sundeling, 2016). I Sverige ges dessa praktiska anvisningar genom den s.k.           
Rikshandboken för barnhälsovård. Detta är en webbaserad metod- och handbok och           
används i det dagliga arbetet på BVC. Rikshandboken innehåller konkreta          
anvisningar exempelvis om hur man lägger upp ett hembesök. (Rikshandboken 2018).  
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I socialstyrelsens Vägledning för barnhälsovården beskrivs dess verksamhet och mål.          
Barnhälsovården riktar sig till barn från det att de föds till de börjar i förskoleklass               
samt till barnens föräldrar. Verksamheten består både av insatser till alla barn och av              
riktade insatser till dem som har extra behov. Insatserna ska bidra till att främja barns               
hälsa, utveckling och välbefinnande. Målet med barnhälsovården är “att bidra till           
bästa möjliga fysiska, psykiska och sociala hälsa för barn genom att främja barns             
hälsa och utveckling, förebygga ohälsa hos barn samt tidigt identifiera och initiera            
åtgärder vid problem i barns hälsa, utveckling och uppväxtmiljö.” (Socialstyrelsen          
2014b, s 7). Vägledande i arbetet med barnhälsovård är FN:s konvention om barnets             
rättigheter (Socialstyrelsen 2014b).  
 
Magnusson et al. menar att folkhälsoforskningen visar att generella insatser ger bättre            
resultat än stora insatser riktade mot mindre högriskgrupper. Dock bör man fördela            
resurser med hänsyn till lokala sociala behov, med generella insatser som når alla,             
riktade förstärkta insatser till sårbara grupper och individuellt utformad hjälp till barn            
med särskilt stor risk att drabbas av ohälsa. Författarna ser detta som en nödvändig              
strategi för att minska hälsoklyftor. (Magnusson et al 2016).  
 
På BVC arbetar Barnhälsovårdssjuksköterskor (BHV-sjuksköterskor) som har den        
första kontakten med ett nyfött barn och dess familj, och sedan har kontinuerlig             
kontakt. Genom att BHV-sjuksköterskan har en så nära och tät kontakt med familjen             
har de en god kunskap om familjens livsvillkor. (Magnusson et al 2016).            
BHV-sjuksköterskan genomför också hembesök hos barnfamiljerna vilket ger goda         
förutsättningar att lära känna dem och bygga en förtroendefull relation. Föräldrar           
anser att de får bättre kontakt med sjuksköterskan i hemmiljö än på mottagningen.             
Hembesök kräver tid men är enligt författarna tidsbesparande på sikt. Föräldrar           
behöver stöd i framförallt två olika former. Dessa är känslomässigt stöd och            
informativt stöd. Det känslomässiga stödet handlar om att föräldrarna känner sig           
sedda och blir lugnade av mötena med BVC-sjuksköterska. Det informativa eller           
instrumentella stödet handlar om den professionella rådgivningen. Den bör ges när           
föräldrarna efterfrågar den eller är beredda att ta emot den, det kan annars vara svårt               
att nå fram med sitt budskap genom att tala om för vuxna hur de ska leva sina liv. Att                   
förmedla kunskap om vad som gynnar barnets hälsa är en viktig uppgift i             
barnhälsovården. Ett sätt att göra det är att använda metoden motiverande intervju.            
Det innebär att man använder öppna frågor snarare än ja- och nej frågor. Man ska               
stärka det friska och minska riskfaktorerna, genom att stärka föräldern och låta den             
själv komma med förslag på vad den ska göra. Det är viktigt att föräldern känner att                
BHV-sjuksköterskan bryr sig, det uppnår hen genom att lyssna, fråga, ha ett            
respektfull förhållningssätt och förmedla att kunskapen vilar på vetenskaplig grund.          
(Magnusson et al. 2016). 
 
Inom barnhälsovården förekommer också föräldrastöd i grupp, som tidigare kallades          
föräldrautbildning och som alla föräldrar ska erbjudas (Magnusson et al. 2016).           
Statens folkhälsoinstitut har på regeringens uppdrag i Nya verktyg för föräldrar -            
förslag till nya former av föräldrastöd lämnat förslag på hur föräldrastöd kan            
utvecklas i Sverige. Föräldrastöd definieras som organiserade insatser för föräldrar          
som syftar till att främja barns välfärd. Föräldrastöd finns i flera olika former, den              
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viktigaste är ofta informella kontakter som släktingar, vänner och bekanta. Formella           
kontakter kan vara arrangerade mötesplatser som öppna förskolan eller         
föräldragrupper som organiseras av mödravården eller barnhälsovården. Positiva        
effekter har påvisats på både barn och föräldrar av sådana metoder, och viktiga delar              
är praktiska moment där föräldrar får öva på olika färdigheter. Föräldrautbildning           
handlar bland annat om stödja föräldrars förmåga att ge barn värme, sätta ramar och              
ge stimulans. Metoderna grundas på social inlärningsteori, som mycket kortfattat går           
ut på att man lär sig beteenden av att iaktta andra människor och hur de gör.                
(Bremberg 2004).  
 
På många håll i landet finns familjecentraler med BVC, mödravårdscentral, öppen           
förskola och socialtjänst under samma tak. Det är ett sätt för kommun och landsting              
att samverka i det hälsofrämjande arbetet. Samlokaliseringen underlättar samarbetet         
och arbete med de familjer som behöver stöd av flera verksamheter. Gemensamma            
aktiviteter som föräldragrupper är också vanligt. (Magnusson et al. 2016).  
 
Öppna förskolan är en verksamhet som inte kräver registrering och där besökarna            
själva avgör när och hur ofta de vill delta. Enligt Skolverket är öppna förskolans              
uppgift att ”erbjuda barn en god pedagogisk gruppverksamhet i nära samarbete med            
de vuxna besökarna” (Skolverket 2018). Även de vuxna får möjlighet till kontakt och             
gemenskap med andra vuxna. Vidare bör den öppna förskolan vara rolig och            
stimulerande för barn och ge stort utrymme till lek och skapande. Verksamheten ska             
utformas efter de behov som de besökande barnen och vuxna har. (Skolverket 2018).             
Tillgången till öppna förskolor varierar stort över landet, och saknas helt i många             
kommuner. (Bremberg 2004).  
 
 
 
 

  

15  
 



 
 

3. Tidigare forskning 

I föregående kapitel gav vi en bakgrund till Bokstart i Sverige med hjälp av officiella               
källor och utredningar, vi presenterade också verksamheten på BVC och förskola           
samt diskuterade bibliotekets uppdrag i en större samhällelig kontext. I detta kapitel            
presenterar vi svensk och internationell forskning som på olika sätt belyser vårt            
forskningsämne - samverkan kring läsfrämjande verksamhet för små barn. Vi          
introducerar kort bakgrundsforskning om nyttan av läsfrämjande arbete för små barn.           
Vårt fokus ligger dock inte på detta utan vi konstaterar att det finns mycket forskning               
om vikten av tidigt läsfrämjande arbete och fokuserar på genomförandet av           
språkfrämjande arbete och samverkan kring detta, främst i en svensk kontext, men            
även med hjälp av några övergripande internationella studier.  
 
Inledningsvis beskriver vi forskning om litteracitet, familjelitteracitet och        
läsfrämjande verksamhet. Sedan presenteras forskning kring samverkan och        
samarbete och konkret hur läsfrämjande arbete sker i samverkan mellan bibliotek,           
BVC, förskola och öppen förskola. Därefter presenterar vi forskning kring          
läsfrämjande kopplat till flerspråkighet och redogör för ett rumsligt perspektiv på           
läsfrämjande arbete. Sedan redovisar vi litteratur där projekt ses som en strategi för             
styrning av offentlig verksamhet. Kapitlet avslutas med en sammanfattning.  

3.1 Litteracitet och familjelitteracitet 

 
Begreppet litteracitet innebar ursprungligen läs- och skrivförmåga men innebörden         
har förändrats och utvidgats över tid. Idag menar man med litteracitet även förmågor             
kopplade till att tolka tal, symboler och texter som blandar bild och text. Det handlar               
även om att förhålla sig kritisk till material, dra slutsatser och göra associationer.             
Litteracitet är dock mer än en teknisk färdighet, det är också en social aktivitet eller               
praktik. Med denna syn på litteracitet skapas och påverkas litteracitet i sociala och             
kulturella sammanhang. (Sandin 2011). 
 
Vi ser Bokstart som ett uttryck för arbete med familjelitteracitet. Internationellt           
används begreppet family literacy men vi har valt att i uppsatsen använda det             
svenska begreppet familjelitteracitet. Detta trots att det engelska begreppet används i           
vissa svenska texter. Brooks, Pahl, Pollard och Rees diskuterar begreppet          
familjelitteracitet i en omfattande metastudie vid namn Effective and inclusive          
practises in family literacy, language and numeracy: a review of programmes and            
practice in the UK and internationally. Begreppet kommer ursprungligen från USA           
och myntades av litteracitetsforskaren Denny Taylor 1983, och beskriver olika          
litteracitetsaktiviteter inom en familj. Program för familjelitteracitet arbetar med hela          
familjen istället för enskilda individer. Familjelitteracitet bygger också på tanken att           
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det redan finns litteracitet i familjen och att äldre familjemedlemmar involverar de            
yngre i dessa, och vice versa. (Brooks, Pahl, Pollard & Rees 2008). Även Rydsjö              
(2012) beskriver i sin forskningsöversikt att familjelitteracitet används för att          
beskriva uttryck för skriftspråklighet eller litteracitet inom en familj. Dessa uttryck           
kan vara exempelvis läsvanor, högläsning och om det finns böcker i hemmet.  

3.2 Läsfrämjande arbete för små barn 

 
För att få en överblick över området och hitta relevant litteratur har vi läst ett antal                
forskningsöversikter. I rapporten Dags att höja ribban!? - samarbete för små barns                      
språkutveckling har Kerstin Rydsjö gjort en kunskapsöversikt över svenska och                   
internationella projekt och forskning om samverkan kring barns språkutvecklin g.                 
(Rydsjö 2012) . Översikten avslutas med förslag och rekommendationer för en           
framtida nationell satsning på läsfrämjande arbete för små barn. Med läsning som            
mål - Om metoder och forskning på det läsfrämjande området är en            
forskningsöversikt från 2015 som Jonas Andersson, doktor i litteraturvetenskap, har          
skrivit på uppdrag av Statens kulturråd. Det är en översikt över svensk och             
internationell forskning på det läsfrämjande området. (Andersson 2015). En annan          
kunskapsöversikt är Studier av barn- och ungdomsbibliotek: en kunskapsöversikt av          
Rydsjö och Elf från 2007. Här framhåller författarna att det rör sig om just en               
kunskapsöversikt och inte en forskningsöversikt då de menar att det inte finns            
tillräckligt med forskning om barnbibliotek för att göra en sådan. Deras översikt            
består därför till stor del av master- och magisteruppsatser från svenska           
bibliotekarieutbildningar. (Rydsjö & Elf). Då översikten är från 2007 har det           
tillkommit en del forskning sedan dess. Vi har använt dessa verk för att få en                        
överblick över ämnet - läsfrämjande arbete för små barn - och utifrån detta gjort ett                             
urval av litteratur som vi presenterar nedan.  
 
I boken Barnbibliotek och lässtimulans: delaktighet, förhållningssätt, samarbete        
analyserar Sofie Amira Sandin en rad rapporter från lässtimulerande projekt. Hon           
använder termen lässtimulerande arbete snarare än läsfrämjande eftersom hon menar          
att läsfrämjande har en ton av missionerande och övertalning medan lässtimulans har            
en mer öppen och positiv ton. (Sandin 2011). Vi har valt att använda begreppet              
läsfrämjande i uppsatsen då det är så bokstart beskrivs i officiella beskrivningar samt             
att vi uppfattar det som det mest etablerade begreppet inom biblioteksvärlden. Även            
ordet språkutvecklande används. På Statens kulturråd informationssida om Bokstart         
beskrivs Bokstart som en läsfrämjande verksamhet som satsar på små barns språk-            
och läsutveckling. (Statens kulturråd 2018a).  
 
En tidig svensk studie på temat hembesök och läsfrämjande arbete är           
doktorsavhandlingen Tidig språkstimulering av barn från 1993 där        
pedagogikforskaren Ann-Katrin Svensson i en experimentell studie undersöker ett         
läsfrämjande program där man genomför hembesök. Under återkommande hembesök         
fick föräldrar information om betydelsen av läsfrämjande, samt tips om hur de kan             
utveckla sina barns språk. Barnen fick böcker och pedagogiskt lekmaterial. Med           
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utgångspunkt i att barn utvecklar sitt språk i samspel med andra undersöker Svensson             
i studien hur en språkstimulerande programverksamhet påverkar barnens        
intellektuella och språkliga utveckling. Vikten av tidig språkstimulering är något som           
betonas i flera pedagogiska teorinriktningar och Svensson menar att det genom           
information till föräldrar går att påverka hur mycket de interagerar med sina barn.             
Studien visar att det går att påverka i vilken grad föräldrar språkstimulerar sina barn,              
samt deras attityder till barnen, och att denna typ av verksamhet kan minska             
skillnader mellan socioekonomiska grupper. Hennes resultat stödjer de teorier som          
menar att barn som tidigt får mycket språkstimulans får en bättre språkutveckling,            
och att det sociala samspelet har betydelse för språkutvecklingen. (Svensson 1993). 
 
Dessa teoretiska utgångspunkter delas av Moore och Wade som i artikeln Bookstart:            
a qualitative evaluation inledningsvis gör en genomgång av kvantitativ forskning          
kring det engelska programmet Bookstart. I denna forskning lyfts genomgående          
vikten av tidig språkstimulering av små barn fram. Att prata med små barn och läsa               
för dem gör dem bättre rustade för skolan. Om vuxna lär barnen att bläddra i och                
”läsa” en bok kommer de att börja göra det på egen hand. Förskolebarn som              
självständigt tittar i böcker har senare en bra läsutveckling. Även föräldrars           
självkänsla och intresse för läsande påverkar barnen. Därför är det viktigt att ge             
föräldrar tillgång till böcker de kan dela med sina barn för att skapa möjligheter för               
att gynna barnens läsutveckling. Föräldrar är ofta angelägna om att hjälpa sina barn             
att utvecklas, men de kan ibland sakna det självförtroende och den kunskap som             
behövs för att lyckas. (Moore & Wade, 2003). I arbetet med att inspirera föräldrar att               
läsa och ramsa tillsammans har bibliotekarier utvecklat flera olika metoder. Rydsjö           
diskuterar i sin kunskapsöversikt olika metoder i det språkfrämjande arbetet och           
nämner olika metoder som finns i detta arbete. En vanlig metod är bokgåvor. Här              
finns också en diskussion kring vikten av att ge fler än en bokgåva vilket har               
fördelarna att man upprätthåller läsvanor och engagerar hela familjen genom att även            
syskon kan ha nytta av böckerna. Vid vilken ålder bokgåvorna överlämnas är också             
viktigt, och de böcker som överlämnas måste vara anpassade till barnets ålder. Det             
finns också exempel på samarbete mellan bibliotek och mödravård för att nå            
föräldrar redan innan barnet har fötts. En annan viktig metod är enligt Rydsjö             
samarbete mellan bibliotek och andra institutioner. (Rydsjö 2012).  

3.3 Samverkan och samarbete 

Bokstart liksom många andra läsfrämjande verksamheter sker ofta i samarbete eller           
samverkan mellan bibliotek och andra välfärdsinstitutioner. I forskningsantologin        
Om samverkan för utveckling för hälsa och välfärd definieras samarbete som en            
frivillig integrering av verksamheter, mindre förpliktande för enskilda yrkesutövare         
och där ledarna för organisationen inte alltid är involverade och arbetet leder till få              
förändringar (Fosse 2013). Runo Axelsson och Susanna Bihari Axelsson definierar i           
samma antologi samverkan med att vända på ordet, vilket de menar är det enklaste              
sättet att definiera samverkan som då blir; att verka tillsammans. Samverkan menar            
de vidare handlar om att uträtta och åstadkomma något gemensamt och för            

18  
 



 
 

samverkan inom välfärdssystemet krävs att man överskrider professionella och         
organisatoriska gränser. (Axelsson & Bihari Axelsson 2013).  
 
Berth Danermark och Christian Kullberg menar i Samverkan: välfärdsstatens nya          
arbetsform att det under hela välfärdsstatens existens har skett samverkan mellan           
myndigheter. Från att ha varit ett möjligt sätt att arbeta är samverkan idag snarare en               
förutsättning för myndigheter för att kunna utföra sina åtaganden och åtgärda           
aktuella problem. Författarna betonar vikten av att de samverkande parterna lär           
känna varandras kompetenser och stödjer varandra. Det är också viktigt för en            
fungerande samverkan att skaffa sig insikt i de andra verksamheternas          
kunskapsmässiga, juridiska och organisatoriska förutsättningar. (Danermark och       
Kullberg 1999). Strukturella och organisationsmässiga faktorer gör det svårt att          
samverka, särskilt med tanke på professionaliseringen av olika yrkesgrupper         
(Axelsson & Bihari Axelsson 2007).  
 
På temat samverkan inom just språkfrämjande arbete har Carpentieri,         
Fairfax-Cholmeley, Litster, och Vorhaus i rapporten Family literacy in Europe:          
using parental support initiatives to enhance early literacy development intervjuat          
beslutsfattare samt gjort fallstudier på familjelitteracitetsprogram i flera av EU:s          
medlemsländer. Sammanfattningsvis visar rapporten att familjelitteracitets-      
verksamheter är mycket effektiva för att förbättra barns läskunnighet och          
föräldrarnas förmåga att stötta sina barn i detta. Författarna lyfter fram institutionella            
barriärer och bristfällig reglering som hinder för effektiv arbete med          
familjelitteracitet. Verksamheter med familjer som målgrupp är komplexa och kräver          
samverkan mellan flera olika institutioner, jämfört med till exempel satsningar på           
utbildning som har en enda ansvarig myndighet med en helhetsbild och ett            
sammanhängande regelverk. Exempel på lyckad samverkan mellan       
familjelitteracitetsverksamheter och hälsovården finns dock. Enligt företrädare för        
det engelska Bookstart är fungerande samverkan en förutsättning för en framgångsrik           
verksamhet. (Carpentieri et al. 2011).  
 
Även Sandin diskuterar samverkan kring läsfrämjande arbete. Hon behandlar         
specifikt betydelsen av yrkesroller och ansvarsfördelning. Om ett projekt planeras av           
en aktör som sedan bjuder in andra att medverka i ett färdigt koncept kan det leda till                 
att den inbjudna samverkanspartnern inte engagerar sig i projektet. Det kan därför            
vara en fördel att låta fler aktörer vara med och planera projektets utformning. En              
annan framgångsfaktor är god kommunikation, vilket bygger på goda kontakter och           
personkännedom. Genom samarbetet tydliggör olika yrkesgrupper sin kompetens för         
varandra, men också för sig själva. (Sandin 2011).  

3.3.1 Samarbete med BVC 

Samverkan mellan bibliotek och BVC har som ovan nämnts förekommit under lång                       
tid och i olika former. I magisteruppsatsen ABC på BVC hur fungerar de’ från år                             
2000 av bibliotekariestudenten Anna Holmfors undersöks samarbete mellan               
bibliotekarier och barnmorskor i läsfrämjande arbete. Studiens slutsats är att det finns                       
utarbetade metoder för samarbete och forskning som visar på samarbetets betydelse,                     
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men att ett stort problem i genomförandet är tidsbrist, en stor personalomsättning och                         
ökningen av arbetsuppgifter för båda yrkesgrupperna. (Holmfors 2000).  
 
Anna Hampson Lundh och Katarina Michnik har gjort en mer omfattande           
undersökning på samma ämne i Samarbete mellan folkbibliotek och barnhälsovård i           
Sverige: en utökad kartläggning och nulägesbeskrivning. Genom att skicka ut          
enkäter till bibliotekarier, bibliotekskonsulenter, BHV-sjuksköterskor och      
barnhälsoutvecklare har de kartlagt vilka former av samarbete som förekommer. Den           
vanligaste formen av samarbete som sker mellan BVC och biblioteket är samarbete            
kring gåvoböcker som delas ut till barn under 2 år, ofta i form av att BVC delar ut ett                   
presentkort som föräldrarna sedan tar med till biblioteket för att hämta ut boken.             
Andra former av samarbete är att BVC delar ut broschyrer om språkutveckling och             
att bibliotekarier deltar i BVC:s föräldrautbildning och håller i en träff där de pratar              
om språkutveckling och barnlitteratur. I vissa fall förekommer också bokdepositioner          
på BVC, så att föräldrar kan läsa eller låna böcker i väntrummet på BVC. I mindre                
utsträckning förekommer också gemensamma fortbildningsinsatser. Författarna drar       
slutsatsen att BVC-sköterskor och barnbibliotekarier kan hitta ett gemensamt         
professionellt objekt men att det inte är någon självklarhet. Det förekommer många            
välfungerande samarbeten men variationen är stor. Ofta saknas en långsiktighet i           
samarbetet, och projekt som inte samplaneras, inte följs upp och inte heller            
dokumenteras riskerar att rinna ut i sanden vid organisationsförändringar eller om en            
nyckelperson försvinner. Samarbetet sker på en lokal nivå, men stöd från regional            
och nationell nivå skapar större potential för långsiktighet. Författarnas förslag på           
viktiga insatser för att få till ett bra samarbete inkluderar gemensam planering där             
båda parter inser vikten av verksamheten samt skriftliga överenskommelser.         
Författarna tar också upp gemensam och regelbunden fortbildning och förankring          
hos chefer och lokala politiker som framgångsfaktorer. (Lundh & Michnik 2014).  
 
Från barnhälsovårdens perspektiv menar omvårdnadsforskarna Magnusson et al. att         
det för ett framgångsrikt hälsofrämjande samarbete krävs samverkan. De         
exemplifierar med samverkan mellan barnhälsovården och socialtjänst och förskola         
som har överlappande arbetsuppgifter. De menar att samverkan fungerar bäst om den            
bygger på ett personligt upparbetat förtroende samt överenskommelser om hur arbetet           
ska fördelas. De pekar också på vikten av att ha tid till att skapa och upprätthålla                
samverkan med andra verksamhetsområden. För att fungera och kännas meningsfull          
bör samverkan vara välplanerad. De samverkande parterna bör ha en god uppfattning            
om både sin egen och de andras bidrag till det gemensamma arbetet. (Magnusson et              
al. 2016).  

3.3.2 Samarbete med förskola 

Förutom samarbete med BVC förekommer också ofta samarbete mellan         
barnbibliotek och förskola. I flera fall i form av så kallade litteraturprofilförskolor,            
ett sådant samarbete finns även i Landskrona, vilket vi återkommer till i            
resultatkapitlet. I studien Litteraturprofil i förskoleverksamheten - vad ger det          
barnen? En utvärdering av ett samarbete mellan bibliotek, förskola och          
familjedaghem från 2013 har Ann-Katrin Svensson intervjuat bibliotekarier,        
förskolepersonal och deras chefer. Hon har också följt upp elevernas nationella prov            
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under flera år och intervjuat dem om deras läsvanor. Studien visar att samarbetet             
mellan yrkesgrupperna har inneburit ett värdefullt utbyte. Den visar också på större            
tillgång till litteratur och högre lånefrekvens. Barn som gått i litteraturprofilförskolor           
presterar bättre än riksgenomsnittet på nationella proven i årskurs tre. (Svensson           
2013). Jonas Andersson tillägger apropå detta i sin kunskapsöversikt att det vore            
intressant att veta vad barnens familjer har för socioekonomisk situation (Andersson           
2015). Svensson lyfter också fram fördelarna med att denna         
litteraturprofilverksamhet är en permanent verksamhet, vilket gör att bibliotekarierna         
och förskolepersonalen kan känna att de vet hur de ska arbeta och har gemensamma              
mål. (Svensson 2013).  
 
I liknande verksamheter som drivs i projektform finns ofta en vilsenhet efter att             
projektet har tagit slut enligt bibliotekarien och författaren Gertrud Widerberg          
(2008). Hon sammanfattar sina erfarenheter av att som bibliotekarie samarbeta med           
litteraturprofilförskolor inom ramen för projekt i Inte bara läsvila: tankar och idéer            
från samverkansprojekt mellan bibliotek och förskola. Som titeln antyder menar hon           
att läsning bör användas som mer än en strategi för att få barnen att somna på                
förskolan, det ska istället vara en aktivitet som barnen deltar aktivt i. Hon nämner att 
tillgången till böcker ofta skiljer sig åt mellan olika förskolor och att det ofta kan                

vara problem med tillgängligheten om förskolan inte ligger nära ett bibliotek eller får             
besök av bokbuss. Hon diskuterar också den rumsliga exponeringen av böcker och            
olika strategier för att barnen i vardagen ska ha tillgång till böcker. Att som              
förskollärare delta i ett projekt och få bekräftelse för sitt arbete lyfts fram som ett               
positivt resultat av projektet. Samarbetet med bibliotekarier innebär också att          
förskollärare får ta del av bibliotekariernas kunskap om nyutkomna böcker.          
Engagemang från ledningen pekas även här ut som avgörande för projektets           
framgång. (Widerberg 2008). 
 
Ett annat exempel på en yrkesverksam bibliotekarie som delar med sig av            
erfarenheter från läsfrämjande projekt är Karin Petterssons Alfons öppnar dörren -           
om invandrarbarn och språk. Projektbeskrivning och konkreta tips (2004). Det är en            
projektutvärdering av ett samarbete mellan bibliotek, förskolor, skolor och i viss mån            
BVC och en flyktingförläggning i invandrartäta områden i Halland. Skriften ger           
konkreta tips och pekar på fallgropar och framgångsfaktorer i samarbete mellan           
bibliotek och andra organisationer. Pettersson lyfter bland annat vikten av          
kontinuitet, och beskriver några olika sätt för den projektledande bibliotekarien att nå            
ut till de verksamheter man vill samarbeta med. Här är personlig kontakt med             
samarbetspartnern viktig. Det finns dock också en risk att ett välfungerande           
samarbete försvinner om personal byts ut. (Pettersson 2004).  
 
Gunilla Halldén diskuterar i antologibidraget Förskolan som plats för barn och                     
barnens sätt att göra den till sin förskolans uppdrag och relation till andra                         
samhällsinstitutioner. Förskolan har under 1900-talet gått från att vara en social                     
omsorgsverksamhet med rötterna i filantropisk verksamhet, till att idag vara en del av                         
utbildningsområdet med en egen läroplan. Detta speglar en förändring i samhällets                     
syn på barn och ett nytt barndomsideal, i dagens styrdokument framträder en bild av                           
det kompetenta barnet. Men det är inte nödvändigtvis den bild som personalen har i                           
sitt dagliga arbete, och omsorgstanken är fortfarande stark. Förskolans verksamhet                   
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och uppdrag påverkas av flera olika politikområden. Exempelvis arbetsmarknads-                 
politiken, eftersom föräldrarnas förvärvsarbete gör att barnen ofta är långa dagar på                       
förskolan, vilket gör att verksamheten får mer fokus på omsorg än skolan som har ett                             
mer renodlat pedagogiskt fokus. Förskolans verksamhet påverkas av familjepolitiken                 
eftersom den är helt beroende av reglerna kring föräldraledighet. Förskolan har också                       
en starkt koppling till folkhälsoarbete eftersom den är en del av det förebyggande                         
sociala arbetet. (Halldén 2010). 

3.4 Folkhälsa och öppna förskolan 

Öppna förskolor, eller familjecentraler där öppna förskolan är en del av           
verksamheten, är en av de samarbetspartners som finns med i det nya            
Bokstartsprojektet i Landskrona. Vi kommer därför att presentera forskning om          
öppna förskolans verksamhet. Vi kopplar här det läsfrämjande arbetet till ämnet           
folkhälsa som vi presenterat i bakgrundskaptiltet och som är en viktig del av hur              
öppna förskolans verksamhet motiveras.  
 
I antologin Barnet, platsen tiden - teorier och forskning i barnbibliotekets omvärld                       
reflekterar olika forskare över barnbibliotekets utveckling. I kapitlet               
Familjecentralen som stödjande miljö skriver Vibeke Bing om familjecentraler och                   
öppna förskolor och deras potential i arbetet med att utjämna hälsoklyftor.                     
Familjecentraler är en del av ett folkhälsoarbete. Antalet familjecentraler har ökat de                       
senaste decennierna med tanken att de med hälsofrämjande arbete ska motarbeta                     
ohälsa som orsakas av socioekonomiska och psykosociala förhållanden. Insatserna                 
på familjecentralen riktas mot alla, och är med andra ord en lågriskstrategi. En sådan                           
strategi syftar till att nå dem som kan komma att behöva mer stöd, innan symtom och                               
problem märks. Bing diskuterar om det är lämpligt att hjälpa utsatta barn med                         
generella insatser eller om det är bättre att försöka identifiera barn i risksituationer                         
och vända sig direkt till dem. Det som talar emot det senare är att det är svårt att                                   
identifiera dessa barn och göra prognoser om vilka barn som kan komma att få                           
svårigheter. Hon menar att det inte är alltid är möjligt att med riktade insatser nå dem                               
som mest behöver det. Hon tar upp förskola, bibliotek och fritidsgård som exempel                         
på sådana generella insatser som kan vara en klippa i tillvaron. (Bing 2010, s                           
175-176). I avslutningen till samma antologi skriver redaktörerna Rydsjö, Limberg                   
och Hultgren att biblioteket kan komplettera öppna förskolan och bör ha en attityd                         
och ett bemötande som känns igen när föräldrar från öppna förskolan besöker                       
biblioteket. (Rydsjö, Limberg & Hultgren 2010).  
 
Flera öppna förskolor har nära samarbete med bibliotek och vissa har till och med en                             
egen bibliotekarie. I en magisteruppsats från 2001, Biblioteket, öppna förskolan och                     
föräldrar i samarbete kring flyktingbarns språkliga och kulturella utveckling, har                   
Sanela Rozajec undersökt öppna förskolan och dess samarbete med biblioteket                   
utifrån föräldrars perspektiv i en förort till Borås. En öppen förskola har en                         
bibliotekarie som finns där på heltid och en annan har en bibliotekarie som är där                             
varje vecka. I uppsatsen har Rozajec intervjuat tio föräldrar från flerspråkiga                     
invandrarfamiljer om hur de använder öppna förskolan och vad de tycker om                       
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verksamheten. Några av dessa familjer har också inom ramen för bibliotekets                     
verksamhet fått hembesök av bibliotekarier och föräldrarna är positivt inställda till                     
dessa hembesök och beskriver hur också barnen varit väldigt entusiastiska.                   
Föräldrarna menar att hembesöket gett dem tillfälle att ställa frågor i lugn och ro,                           
frågor som de inte skulle hinna eller våga ställa på biblioteket. De som inte kan                             
svenska så bra beskriver hur det är svårt att formulera sig och ställa frågor, och att                               
det då är lättare att ställa frågor under hembesök eller när bibliotekarien är på öppna                             
förskolan. De beskriver också att de är mer bekväma med att fråga personalen på                           
öppna förskolan om hjälp med olika saker, än personal på andra myndigheter. Att                         
barnen på öppna förskolan ges möjlighet att höra sitt modersmål talas parallellt med                         
svenska beskrivs också som viktigt, det sker enligt föräldrarna inte på andra                       
offentliga platser, och är viktigt för att visa barnen att båda språken har samma värde.                             
(Rozajec 2001).  

3.5 Flerspråkighet och läsfrämjande arbete 

 
Landskrona har invånare som talar många språk och många flerspråkiga familjer.                     
Därför är det relevant att koppla det språkfrämjande arbetet till flerspråkighet, och                       
hur små barn utvecklar flera språk. Monica Axelsson (2010) forskar i språkdidaktik                       
och beskriver i Flerspråkighetsutveckling - ett samspel mellan barn och vuxna en                       
studie hon gjort med fältstudier på förskolor med flerspråkiga barn, samt intervjuer                       
hon gjort med föräldrar till barn med andra hemspråk än svenska. Ett resultat är att                             
användningen av modersmålet skiljer sig åt mellan olika familjer, hos en del är det                           
självklart att föra vidare modersmålet till barnet även om man bor i en miljö med ett                               
annat majoritetsspråk - svenska. För andra föräldrar krävs stöd och praktiska råd från                         
omgivningen för att våga och orka tala sitt modersmål. I båda fallen behöver barnen                           
se att det finns plats för modersmålet i det svenska samhället och att det är legitimt.                               
På de förskolor där Axelsson gjort fältstudier pågår en mängd litteracitetsaktiviteter                     
som högläsning, alla på svenska. En av förskolorna har tidigare deltagit i sagostunder                         
på några av barnens modersmål på biblioteket, men verksamheten har lagts ner. En                         
annan aktivitet för att gynna språkstimulans på hemspråk är att äldre barn från skolan                           
kommer till förskolan och läser för de mindre barnen, även föräldrar kan engageras                         
för att läsa för barnen. Axelsson menar att flerspråkig utveckling i ett samhälle inte                           
går av sig själv utan kräver att både familj, förskola och närsamhälle gör medvetna                           
beslut och språkstimulerande åtgärder. Vidare menar Axelsson att det borde vara                     
möjligt att använda modersmålet i förskolan och låta fler språk vara instrument för                         
litteracitet. (Axelsson 2010). 
 
Arbete med flerspråkighet på bibliotek behandlas i antologin Det mångspråkiga                   
biblioteket - En nödvändig utopi. Språkforskaren Tove Otterup diskuterar i sitt bidrag                       
Flerspråkighet som rikedom begreppet flerspråkighet och menar att det kan användas                     
antingen i ett samhällsperspektiv eller ett individperspektiv. I ett samhällsperspektiv                   
används begreppet för att beskriva hur ett samhälle förhåller sig till att dess invånare                           
talar många olika språk. I ett individperspektiv kan man diskutera hur en individ                         
tillåts utveckla sin flerspråkighet och vad den innebär för individen. I den svenska                         
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språklagen (SFS 2009:600) anges att även om landets huvudspråk är svenska har alla                         
rätt till sitt modersmål, och de nationella minoritetsspråken ska stödjas. Officiellt                     
stödjer Sverige alltså flerspråkighet, men Otterup ifrågasätter om landets invånare i                     
praktiken får möjlighet att använda och utveckla sina språk. (Otterup 2012) 
 
Barns språkutveckling hänger nära samman med deras sociala och kulturella värld.                     
Rydsjö diskuterar i sin forskningssammanställning hur man kan beakta detta i arbete                       
med språkfrämjande arbete för små barn. Rydsjö sammanfattar i sin                   
forskningsgenomgång att i utåtriktat uppsökande arbete med flerspråkiga familjer är                   
samverkan med barnhälsovården och andra agenter i lokalsamhället viktig. Rydsjö                   
framhåller också behovet av kontinuitet vad gäller samverkan och finansiering. De                     
som arbetar med läsfrämjande verksamhet riktat mot flerspråkiga familjer måste                   
också sätta sig in i föräldrarnas situation, böcker och läsning är inte en självklarhet                           
för alla. De som arbetar uppsökande måste respektera föräldrarnas språk och kultur.                       
Det är också viktigt att erbjuda tillgång till böcker på modersmålet och stärka                         
barnens tvåspråkighet. (Rydsjö 2012).  

3.6 Tillgänglighet och rumsliga perspektiv 

 
Vi har i uppsatsen ett rumsligt eller geografiskt perspektiv, vilket vi återkommer till i                           
teorikapitlet. Det läsfrämjande arbetet sker alltid i ett visst rum, som är geografiskt                         
beläget någonstans. Att ha materiell och rumslig tillgång till böcker, och ha                       
geografiskt tillgång till bibliotek, är viktiga variabler i det läsfrämjande arbetet.                     
Antologin Barnet, platsen, tiden: teorier och forskning i barnbibliotekets omvärld tar             
som titeln antyder upp betydelsen av platsen i det läsfrämjande arbetet. Barbro                       
Johansson diskuterar i kapitlet Barnbibliotekariers och forskares barnperspektiv               
bland annat rum och materialitet. Hon använder ett teoretiskt perspektiv likt det                       
kulturgeografiska perspektiv som vi kommer presentera i teorikapitlet och menar att                     
det materiella, rum såväl som kroppar, är mer än passiva strukturer. På bibliotek är                           
rummets inredning central, barnavdelningar utformas för att vara välkomnande för                   
barn, med trivsamma sittplatser och lättförståeliga system för böckernas placering.                   
Att placera böcker så att framsidan syns är exempel en vanlig strategi för att barn ska                               
kunna se och bli intresserade av en bok. Biblioteket är en etablerad fysisk plats för                             
barnets möte med berättelser. (Johansson 2010).  
 
Även Elisabeth Björklund som forskar i pedagogik tar upp det materiella                     
perspektivet i sin diskussion kring små barns litteracitet. I kapitlet De yngsta barnens                         
läs- och skrivhandlingar i samma antologi diskuterar hon utifrån ett sociokulturellt                     
perspektiv vikten av handlingar och interaktion när små barn utvecklar sitt språk.                       
Hon diskuterar forskningsområdet early childhood literacy som hon översätter till                   
litteracitet i de tidiga åren. Detta begrepp betonar en bred och tillåtande verksamhet                         
där barn får tillgång till olika material och modeller i en variationsrik miljö under                           
barndomen. Barn visar tidigt intresse för böcker enligt hennes forskning, och det är                         
därför viktigt att böcker finns tillgängliga för dem i rummet. Böckerna används av                         
barn på flera olika sätt, som att peka på bilder, läsa högt, läsa tyst och läsa                               
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tillsammans med andra. Även om barn blir distraherade och lägger ifrån sig boken                         
ligger den ändå kvar inom räckhåll och barnet tar upp den igen gång på gång, eller                               
går runt med en bok under armen. Den fysiska kontakten med boken är intressant för                             
barnen, att få handskas med och bläddra i en bok. (Björklund 2010). Även Halldén                           
beskriver i samma antologi hur barn använder böcker på förskolan, och menar att                         
boken är en artefakt som används både för interaktion och lek med andra barn, och                             
som legitimering för att få vara ensam. (Halldén 2010). 
 
Vikten av tillgång till böcker i förskolan kommer upp också i Damber, Nilsson och              
Ohlssons Litteraturläsning i förskolan från 2013. De har i denna studie undersökt hur             
litteraturläsning sker på ett antal förskolor. Undersökningen visar bland annat att           
tillgången på böcker varierar mellan olika förskolor, vissa har många böcker och            
andra har nästan inga alls. Att över huvud taget ha tillgång till böcker är en               
förutsättning för att kunna arbeta med litteraturläsning. Också hur man placerar           
böcker i rummet varierar, ibland står de högt upp så att barnen inte själva når dem,                
ofta med motiveringen att personalen är rädd om böckerna, vilket dock begränsar            
barnens möjlighet att spontant bläddra i böckerna. Vissa förskolor har möjlighet att            
gå till närliggande bibliotek eller får besök av bokbuss, men långt ifrån alla.             
Författarna föreslår att förskolor likt skolor ska ha lagstadgad tillgång till bibliotek.            
De pekar liksom Widerberg ovan på vikten av att uppmärksamma läsning som en             
aktiv aktivitet på förskolan, och inte bara något man gör för att somna. (Damber,              
Nilsson & Ohlsson 2013). 
 
Ett sätt att arbeta med tillgång till böcker är uppsökande arbete vilket har förekommit              
på svenska bibliotek under lång tid. Joacim Hansson beskriver i Folkets bibliotek?            

hur det lokala folkbiblioteket har förändrats de senaste hundra åren. Han beskriver            
uppsökande verksamhet som ett av de kanske främsta exemplen på hur bibliotek            
utformat verksamheten för att komma ut till människor i deras vardag.           
Bibliotekspionjären Greta Renborg åkte i slutet av 1950-talet ut med böcker och            
bokpratade och nådde grupper på landsbygden som annars inte kom till biblioteket.            
Uppsökande verksamhet utvecklades vidare under 1970-talet där de benämndes i          
termer av sociala bibliotek och sociala bibliotekarier där de bland annat besökte            
arbetsplatser med det sociala målet att biblioteken skulle nå människor ute i            
samhället. (Hansson 2012).  

3.7 Projekt som strategi för styrning av offentlig verksamhet 

 
Läsfrämjande verksamhet för barn på svenska folkbibliotek bedrivs ofta i form av            
projekt. Nanna Kann-Christensen undersöker i artikeln National Strategies for Public          
Library Development – Comparing Danish and Swedish models for project funding           
verksamhetsutvecklande projekt på bibliotek. I Sverige premieras projekt som utförs          
i samarbete med andra aktörer. Verksamhetsutvecklande projekt på svenska bibliotek          
finansieras ofta av tillfälliga projektmedel från Statens kulturråd. Regionbiblioteken,         
stöttar folkbiblioteken i dessa ansökningsprocesser och fördelar ibland också egna          
bidrag. Projektmedlen är ett sätt för folkbiblioteken att finansiera sin verksamhet.           
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(Kann-Christensen 2012). Nanna Kann-Christensen och Niels Ole Pors utforskar i          
artikeln The legitimacy of public libraries: cross-pressures and change processes          
med ett nyinstitutionellt teoretiskt perspektiv, vilket vi återkommer till i nästa kapitel,            
hur folkbibliotek förhåller sig till politiker, användare och personalens uppfattningar          
av vad ett folkbibliotek är och vad det ska göra. Utan legitimitet, det vill säga               
godkännande från omgivningen, kommer inte verksamheten att fortleva. I artikeln          
som utgår från utvecklingen av danska folkbibliotek menar författarna att när statliga            
medel delas ut för projekt är det en form av styrning där bibliotek som visar vilja till                 
att anpassa sig till samhälleliga krav och normer premieras. Projektfinansiering kan           
även ses som ett sätt att gynna en tävlan mellan bibliotek i verksamhetsutveckling.             
Det uppmuntrar också de bibliotek som vill bli utvärderade. Den allt större delen             
projektfinansierad verksamheten på bibliotek kan enligt författarna kopplas till den          
politiska styrningsstrategin New public management (NPM). Med NPM ses offentlig          
sektor i ljuset av termer som effektivitet och kundnöjdhet och styrs med inspiration             
av ekonomiska marknadsregler. (Kann-Christensen & Pors 2004).  
 
Sandin beskriver utifrån sin genomgång av projektrapporter att läsfrämjande eller          
lässtimulerande verksamhet ofta bedrivs inom ramen för metodutvecklingsprojekt.        
Sandin beskriver fyra huvudsakliga motiv för att starta metodutvecklande projekt för           
läsfrämjande. Flera av dessa motiv kan finnas för ett och samma projekt. Det första              
motivet är projekt som tar sin utgångspunkt i omvärldsförändringar och syftar till            
kunskapsutveckling. Här vill man utveckla metoder för att undersöka och möta           
människors behov, exempelvis nya språkgrupper i närområdet. Ett andra motiv är att            
projektet är en möjlighet att testa arbetsmetoder eller verksamhet som inte ryms inom             
ordinarie verksamheter, ofta för att tid, pengar och personal saknas. Genom att söka             
projektbidrag kan man frigöra tid för personal, bjuda in gästföreläsare och liknande.            
Ett tredje motiv till att arbeta med projekt är att det är ett sätt att utveckla samarbete                 
mellan bibliotek och andra parter. Genom samarbete kan man utveckla en gemensam            
grundsyn med sin samarbetspartner. Det fjärde motivet är att fortbilda vuxna i            
barnens närhet, exempelvis biblioteks- och skolpersonal. Dessa projekt syftar alltså          
till förmedling av information till deltagarna för att ge dem inspiration och dela             
erfarenheter. (Sandin 2011). Rydsjö och Elf menar i sin genomgång av nationella            
läsfrämjande projekt att dessa kan de draghjälp åt vardagsarbetet med böcker och            
läsning, bland annat genom att projekten uppmärksammas och får genomslag i           
media. Varaktiga nationella projekt som tillför medel till biblioteken möjliggör extra           
insatser. Författarna beskriver dock att projekten ofta inte lyckas bidra till           
metodutveckling trots goda ambitioner. Detta på grund av tidsbrist och ibland           
bristande engagemang när personalen inte själva valt att arbeta med ett projekt.            
(Rydsjö & Elf 2007).  
 
I Projektets paradoxer (1996) reflekterar forskare från olika forskningsdiscipliner         
över projekt som arbetsform. Ingrid Sahlin beskriver hur offentliga organisationer          
slimmas och koncentreras till vad som utses som kärnverksamhet i så kallad            
effektivisering. Kärnverksamheten kompletteras sedan med projektverksamhet som       
organisationens centrum enkelt kan påbörja och lägga ner. En följd av detta blir att              
organisationen blir flexibel men makten flyttas också till centrum vilket påverkar           
anställningstryggheten där projektpersonal har tidsbegränsade anställningar och lika        
lätt som projekten går att säga upp. (Sahlin 1996). Claes Levin framhåller i sitt              
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kapitel i samma bok att projekt ofta misslyckats med sina mål och sällan förändrar              
det reguljära arbetetet. (Levin 1996). En orsak till detta menar Ann Boklund i ett              
annat kapitel är att ett projekt oftast är en tillfällig lösning på ett bestående problem.               
Vid projektets slut riskerar personalen som engagerats i projektet lämna något de inte             
ser som avslutat och något som de upplevt som givande och meningsfullt. (Boklund             
1996).  
 
Sandin menar att projekten ofta är personberoende. Projekten blir sårbara om           
personalen inte är intresserad av samarbete eller om personal byts ut. Personer som             
beskrivs som eldsjälar kan spela en viktig roll, alltså personer som brinner extra             
mycket för en fråga och därför lägger ner extra mycket tid och energi på att driva                
den. Dock finns en risk att verksamheter som borde vara samhällsuppgifter byggs            
upp kring dessa personer och att deras engagemang därmed utnyttjas. Dessa           
verksamheter riskerar att inte blir långsiktiga, eftersom de ofta står och faller med en              
enda person. För många deltagare i projekt är deltagandet positivt för den egna             
yrkesrollen, genom att de får träffa andra och inspireras i sitt arbete. För projektens              
långsiktighet är det också viktigt med nätverksskapande, vilket skapar förutsättningar          
för att fortsatt läsfrämjande arbete ska bli en del av den ordinarie verksamheten.             
(Sandin 2011). 
 
Projekt som arbetsform på biblioteket diskuteras också av Johanna Rivano Eckerdal i            
Att dela en helhetsbild: rapport från tre projekt i Skåne där folkbiblioteket som             
kulturhus utvecklas. Hon redogör bland annat för den fördel det ger att alla i              
organisationen, oavsett hur involverade de är i projekten, informeras om          
projektverksamheten. I rapporten urskiljs två typer av projekt där Rivano Eckerdal           
menar att det är värdefullt att ledningen tydliggör vilken typ av projekt det är. Den               
första typen av projekt beskrivs vara i den planerade linjen för en verksamhet medan              
den andra för att tillfälligt pröva en idé. (Rivano Eckerdal 2013). I rapporten Glädjen              
i att tvingas tänka nytt : En studie av verksamhetsutveckling vid två folkbibliotek i              
Skåne utforskar Rivano Eckerdal (2016) vidare vad som sker när verbet biblioteka            
används istället för att utgå från bibliotek som ett substantiv. Hon menar att             
verbformen gör att fokus flyttas från bibliotek som ett permanent och eventuellt hotat             
tillstånd till något som kontinuerligt görs, uppförs och blir till. Detta menar hon             
kräver politikers och allmänhetens stöd, förståelse och förtroende för bibliotek.          
Bibliotekarien bör ha tilltro till att de kan genomföra sitt arbete och arbeta lyhört och               
i dialog med samhället om sin roll i både ord och handling. Rivano Eckerdal              
poängterar dock att förutsättningen för att kunna biblioteka är att få medel för             
verksamheten. (Rivano Eckerdal 2016).  

Sammanfattningsvis har vi i detta kapitel gått igenom tidigare forskning relevant för            
samarbete kring läsfrämjande arbete för små barn. Det finns ett brett stöd i             
forskningen för att det är bra för små barn att tidigt språkstimuleras och att detta               
senare påverkar deras skolresultat positivt. I det läsfrämjande arbetetet är det av vikt             
att samverka mellan olika relevanta instanser. I samarbetet är det viktigt att lära             
känna varandras kompetenser och det underlättar också med god personkännedom          
mellan dem som ska samarbeta. Samarbete förekommer mellan bibliotek och andra           
organisationer som BVC, förskola och öppen förskola, bland annat i form av            
bokgåvor och informationsträffar. De olika professionerna har ett gemensamt         
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professionellt objekt i det språkfrämjande arbetet vilket är en god grund för            
samverkan. Samverkan underlättas av stöd från ledning i respektive organisation, att           
samverkan formaliseras skriftligt med en tydlig ansvarsfördelning, och av att alla           
deltagare har tillräcklig tid att lägga på det gemensamma projektet. Det är en fördel              
om samverkan är långsiktig. För att främja flerspråkighet krävs aktivt läsfrämjande           
arbete i samverkan och kontinuitet i detta arbete för att nå ut. Rumslig tillgång till               
litteratur är en förutsättning för att arbeta läsfrämjande. Detta gäller både i ett             
mikroperspektiv i rummet på förskolan och i ett större perspektiv med tillgång till             
bibliotek eller bokbuss. Projekt som styrmedel är idag en del av bibliotekssektorn            
och en metod för verksamhetsutveckling där nya arbetssätt sprids.  
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4. Teoretiska perspektiv 

I detta kapitel presenterar vi våra teoretiska perspektiv. Vi använder i uppsatsen            
nyinstitutionell teori och kulturgeografi. Den nyinstitutionella teorin använder vi för          
att undersöka hur institutionella faktorer påverkar de olika professionernas         
verksamhet och möjligheter till samverkan. Det kulturgeografiska perspektivet        
använder vi för att analysera verksamheten ur ett rumsligt perspektiv.  

4.1 Nyinstitutionell teori 

Med nyinstitutionell teori kan vi ställa oss frågan var gränsen går för vad en              
organisation och de anställda inom den kan göra i förhållande till omvärlden. Med ett              
nyinstitutionellt perspektiv underlättas förståelsen av hur organisationer, institutioner        
och människorna inom dem agerar i relation till det omgivande samhället. Vi            
använder detta teoretiska perspektiv för att undersöka förutsättningar för samverkan          
mellan bibliotek, öppna förskolor, förskolor och BVC i det läsfrämjande arbetet för            
små barn.  
 
År 1977 publicerades artikeln Institutionalized Organizations: Formal Structure as         
Myth and Ceremony av sociologerna John W. Meyer och Brian Rowan som en             
kritisk reaktion mot existerande organisationsteorier som såg organisationer som         
målinriktade, slutna och rationella. (Meyer & Rowan 1977). Detta blev enligt Ove            
Grape, Björn Blom och Roine Johansson startpunkten för nyinstitutionell teori som           
delvis bygger på socialkonstruktivism vilket avspeglas i begreppet        
institutionalisering som är en social process där individer får en gemensam definition            
av den sociala verkligheten. Det centrala för teorin är den höga känslighet            
organisationer har för normer i samhället och den institutionella omvärlden. (Grape,           
Blom & Johansson 2006).  
 
Ytterligare en för teorin banbrytande artikel är The Iron Cage Revisited: Institutional            
Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields av Paul J.          
DiMaggio och Walter W. Powell från 1983. De skiftade analysnivån inom teorin från             
organisationer till organisatoriska fält. Självkritiskt insåg de att de framställt          
organisationer som passiva och utan handlingsutrymme mot sin omgivning och          
vidareutvecklade därför teorin till att uppmärksamma aktörer och maktförhållanden         
inom organisationer. I Sverige har den sociologiska nyinstitutionalismen till stor del           
tolkats och utformats av Roine Johansson som bland annat utvecklat synen på            
förhållandet mellan enskilda organisationsförändringar och mer övergripande idéer        
som sprids i samhället och svenska forskare organisationer och fält i högsta grad             
föränderliga. Fältdefinitioner kan upplösas, ändras och nya kan tillkomma (Grape,          
Blom & Johansson 2006).  
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En kritik mot nyinstitutionalismen är svårigheten att falsifiera teorins         
förklaringsmodeller då det är svårt att motbevisa att människor istället för egna            
rationella val påverkas av normer i institutionen (Peters 2005). Svårigheter kan också            
finnas i att applicera nyinstitutionella teorier som utvecklats i USA på offentlig            
sektor i Sverige. Vi tror, trots dessa invändningar, att nyinstitutionalismen ger oss ett             
verktyg i förståelsen av vårt empiriska material. Vi ämnar inte här ge en heltäckande              
bild över alla de begrepp som används inom nyinstitutionalism, utan tydliggör de            
delar som vi anser vara relevanta för förståelsen av teorin och vår studie. 

4.1.1 Institutionalisering, institutionell identitet och institutionella krav  

 
Institutionalisering beskriver Johansson (2002) som den sociala process där individer          
får en gemensam verklighetsuppfattning och där formella och informella regler          
bestämmer vad som är godtagbara handlingssätt. De grundläggande intressen,         
uppfattningar och värderingar organisationen bygger på är det som benämns som           
institutionell identitet. Från organisationens omgivning kommer institutionella krav        
som kan beskrivas som att vissa aktiviteter i en organisation anses av omgivningen,             
politiker, lagstiftning, professionsgrupper och andra ska göras på ett visst sätt. Det            
sätt, den procedur och med den struktur som omgivningen tänker sig att            
organisationen ska göra detta ses som det legitima, oavsett vad utvärderingar säger            
om dess resultat (Grape, Blom & Johansson 2006). För att en organisation ska säkra              
sin överlevnad behöver den legitimitet från omgivningen (Meyer & Rowan 1977).  
 
De institutionella krav som skapas av omgivningen kan tydligast ses i rådande            
ideologier och i hur professioner uttrycker sig i förhållande till sitt arbete.            
Förväntningarna på vad en organisation ska göra ändras över tid i samklang med             
utvecklingen av moral och ideologier. Eftersom verklighet är komplex kan det dock            
för en organisationen finnas ett flertal legitima föreställningar att förhålla sig till            
(Ineland 2006). Organisationsteoretiker Nils Brunsson menar att legitimitet med         
godkännande från allmänheten är viktigt för skattefinansierade verksamheter        
(Brunsson 2002).  

4.1.2 Organisatoriska fält och isomorfism  

 
Ett organisatoriskt fält kan ses som en arena där organisationer med samma mål             
interagerar (Jonsson 2006). Kännetecknande för organisationer inom samma fält är          
att de har ansvar för liknande service. Samverkan förekommer men också konkurrens            
(Grape, Blom & Johansson 2006). Mellan olika organisationer inom ett fält kan det             
skilja sig i hur stor grad deras utformning av prestationer överensstämmer med de             
institutionella normer som råder inom eller utanför organisationen.  
 
Inom ett organisationsfält, menar DiMaggio och Powell att organisationerna kommer          
att påverka och med tiden börja likna varandra och bli homogena. Denna kraft är det               
som benämns som isomorfism. Den isomorfa kraften delar de in i tre olika former;              
tvingande, mimetisk och normativ isomorfism. Tvingande isomorfism kan ske både          
formellt eller informellt med krav från andra organisationer. Likriktning sker där den            
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så kallat svagare organisationen i beroendeställning anpassar sig till den starkare           
(DiMaggio & Powell 1983). Det kan röra sig om reglering av verksamheten genom             
till exempel finansiella krav men också de lagar och regler som organisationen måste             
förhålla sig till (Eriksson-Zetterquist 2009).  
 
Den mimetiska, eller imiterande, isomorfismen uppstår i osäkerhet i förhållandet till           
omvärlden via yttre eller inre faktorer vilket leder till att organisationen härmar vad             
som uppfattas som en mer framgångsrik relation till omvärlden (DiMaggio & Powell            
1983). För en organisation kan det vid kunskapsbrist gällande ett visst område i sin              
verksamhet spara både tid och resurser att imitera (Eriksson-Zetterqvist 2009).  
 
Normativ isomorfism kan kopplas till professionalism där yrkesverksamma inom ett          
visst fält genom utbildning delar liknande bakgrund och värderingar och bildar en            
gemensam identitet. Genom krav på specifik examen vid anställning i en           
organisation och genom personalens deltagande i nätverk och föreningar kopplade          
till yrket inom samma fält homogeniseras organisationer. (DiMaggio och Powell          
1983). 

4.1.3 Hur idéer färdas inom ett fält 

 
Ett intressant bidrag till den skandinaviska forskningen i nyinstitutionell teori är           
forskning kring hur idéer om arbetssätt och liknande koncept färdas, översätts och            
blir förstådda i skilda kontexter, och den handlingsfrihet organisationerna har att           
tolka dessa (Eriksson-Zetterqvist 2009). Tre dimensioner av en översättningsprocess         
urskiljs i Eva Boxenbaums studie Lost in translation (2006) om hur amerikanskt            
mångfaldsarbete bedrivs gällande bland annat rekrytering, ledning och        
utvecklingsarbete med personal. I studien undersöks hur konceptet diversity         
management kunde appliceras på danska arbetsplatser trots en i det danska samhället            
uttalad oro för att detta skulle underminera demokratin. Konflikten gällande          
mångfald och demokrati löstes genom att mångfaldsarbetet applicerades på ett i           
Danmark redan legitimt inarbetat verksamhetsområde; Corporate Social       
responsibility (CSR), det som på svenska kallas företags sociala ansvarstagande.          
(Boxenbaum 2006).  
 
Första dimensionen av översättningsprocessen i studien berör hur en praktik formas           
efter det som ses som mest meningsfullt och värdefullt i en idé ur en enskild individs                
perspektiv. I studien ges exempel på hur en person med examen i teologi med ansvar               
för personalfrågor i en organisation översatte det amerikanska diversity management          
med fokus på människans själsliga utveckling. Andra dimensionen handlar om hur           
resurser kan mobiliseras strategiskt i översättningsprocessen och implementeras på         
ett pragmatiskt vis. I Boxembaums studie skedde detta genom att man fokuserade på             
finansiella vinster av systemet, vilket skulle göra det lättare att få verksamhetsstöd i             
och med det borgerliga styret i landet. I studien kolliderade en finansiell            
vinstfokuserad syn på mångfaldsarbete med den danska synen på demokrati, och           
Boxenbaum menar här att i den tredje dimensionen, lokal förankring, är det viktigt             
att använda sig av de praktiker och begrepp som redan används, i detta fall att               
genomföra mångfaldsarbetet inom ramen för CSR. (Boxenbaum 2006).  
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4.2 Ett rumsligt perspektiv 

 
Som ett komplement till den nyinstitutionella teorin använder vi i denna uppsats en             
kulturgeografisk teoretisk ansats. Kulturgeografi är ett samhällsvetenskapligt ämne        
som betraktar företeelser ur ett rumsligt perspektiv eller en geografisk dimension.           
Med detta menas att man utgår från företeelsers lokalisering, förankring och           
utbredning. Inom kulturgeografi studerar man företeelser på både en mikrosocial och           
makrosocial nivå, och ställer frågor som hur människors vardagsliv hänger ihop med            
de stora samhällsstrukturerna. På en individnivå kan man studera en individs           
dagligrum, var den rör sig under en vanlig dag, man kan också studera bostaden och               
det privata rummet och dess betydelse. På en interaktionsivå är det intressant att             
studera hur människor genom sina interaktioner med varandra producerar och          
reproducerar samhället och det sociala livet. Människor har olika tillgång till rum och             
de olika sorters interaktioner som sker i rummen. Rum kan vara exempelvis privata,             
halvprivata eller offentliga. På en institutionell nivå kan man studera relationer           
mellan olika organisationer och institutionella system, vilket gör teorin väl lämpad           
som komplement till just det nyinstitutionella perspektivet. Dessa institutioner har          
både en viss social praxis och vissa materiella förutsättningar. När man går in i en               
institutionsbyggnad träder man in i ett fysiskt rum, men förväntas också bete sig på              
ett visst sätt i detta rum. Det rumsliga kan också studeras på en nationell såväl som                
internationell nivå. (Gren & Hallin 2003). Vi kommer i denna studie att använda             
detta perspektiv för att undersöka vilka rum olika människor har tillgång till och hur              
biblioteket och dess samarbetspartners lyckas med att skapa tillgång för olika           
grupper.  
 
Förutom rummet är också avstånd ett viktigt begrepp inom kulturgeografin. Avstånd           
påverkar människors möjlighet att interagera med varandra. Begreppet        
avståndsfriktion beskriver hur geografiska avstånd generellt sett verkar hämmande         
på rumslig interaktion. Avståndsfriktion kan överbryggas med hjälp av olika          
tekniker, som utvecklad kollektivtrafik eller digital teknik och sociala medier. Enligt           
närhetsprincipen eftersträvar människor att maximera rumslig interaktion till        
minimal kostnad, rumslig interaktion är alltså störst mellan de fenomen som ligger            
nära varann, och interaktion minskar successivt med avstånd. (Gren & Hallin 2003).            
Detta blir i vår uppsats intressant när vi diskuterar avstånd mellan stadsdelar och             
centrum och avståndet till biblioteken och hur det överbyggs för att skapa tillgång till              
litteratur.  
 
Enligt den socio-rumsliga dialektiken har det rumsliga och det sociala en ömsesidig            
relation där de påverkar och skapar varandra. Olika rumsliga faktorer som invånarnas            
hälsa, arbetsmarknadens geografiska egenskaper med mera påverkar hur den         
ekonomiska politiken förs, liksom denna politik i sin tur påverkar rummet. Det är             
därför svårt att hålla isär sociala och rumsliga faktorer. Rummet är inte en tom              
behållare där sociala processer kan få vissa utfall, utan rummet är i sin tur socialt               
konstruerat, enligt en relationell rumsuppfattning. Ett rum är konstruerat av          
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människor och av samhället. Rum kan skapas, förändras och förstöras. (Gren &            
Hallin 2003). 
 
Gunilla Halldén diskuterar platsbegreppet som ett viktigt begrepp för att analysera           
barns livsvillkor på det sätt som det används i teoribildningar som barndomssociologi            
och barndomsgeografi. Det finns ingen universell barndom utan barndomen måste          
alltid förstås i relation till tid och rum. Barndomen är situerad, det vill säga den är                
levd i en viss tid på en viss plats. Plats används här både för att beteckna en konkret                  
fysiskt plats, och vad den fysiska platsen kan betyda på ett symboliskt plan. Plats är               
också ett begrepp som kan användas för att diskutera en offentlig institutions            
ställning i det offentliga rummet. Platsbegreppet kan då användas för att analysera de             
för oss aktuella institutionerna, förskola, bibliotek och BVC och deras ställning i            
relation till privat och offentlig sfär. I förskolan möts det privata och offentliga, och              
det betalda och obetalda arbetet, där personal och föräldrar möts i sitt gemensamma             
ansvarstagande för barnen. Halldén använder begreppet intermediate domain för att          
beskriva just förskolan och dess ställning mellan det offentliga och privata med de             
komplexa relationer som det medför. Begreppet kan användas för att förklara           
undersöka relationen mellan familj och stat i välfärdssamhället, samt relationen          
mellan det professionella perspektivet och lekmannaperspektivet. (Halldén 2007).        
Markström menar vidare att relationer inom ramen för samhällets institutioner har en            
dubbel karaktär. Det är både ett möte mellan människor, och ett möte mellan             
medborgare och institution. Att det är ett möte mellan medborgare och institution gör             
att individerna konstrueras och och anpassas till varandra, men också till           
organisationen. Det är ett möte mellan en professionell och en medborgare, det vill             
säga en person med en viss makt och vissa befogenheter och en som är i behov av                 
hjälp. Flera aspekter som kön, klass och kultur spelar in och påverkar            
kommunikationen. De påverkar hur vi talar, vad vi talar om, hur vi rör oss i rummet                
och hur vi använder platser. Den sociala kontexten, alltså platsers, föremåls och            
aktiviteters betydelse för interaktionen mellan människor, spelar stor roll för hur           
mötet mellan människor utformas. (Markström 2007). 
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5. Metodbeskrivning.  

I metodavsnittet redogör vi för hur vi har gått tillväga i arbetet med studien och               
motiverar vårt val av forskningsansats, materialinsamlingsmetod, intervjuförfarande       
samt analys och bearbetning av materialet.  

5.1 Uppsatsens perspektiv 
 
Vår studie utgår från en kvalitativ ansats vilket varit vägledande i såväl            
materialinsamlingsmetod, urval som genomförande av analysarbetet. En kvalitativ        
ansats strävar mot helhetsförståelse för att erhålla en så fullständig bild som möjligt             
av det vi studerar (Olsson & Sörensen 2011). Den beskrivningen överensstämmer           
med vår studies övergripande syfte, det vill säga att undersöka förutsättningarna för            
läsfrämjande arbete genom Bokstart, en verksamhet i samverkan mellan bibliotek,          
barnhälsovård, förskola och öppen förskola.  
  
Vår utgångspunkt är att intervjupersonerna bär den information vi är intresserade av.            
Största delen av vårt empiriska material har vi inhämtat genom intervjuer vilket            
också går i linje med en kvalitativ ansats. Steinar Kvale och Svend Brinkmann menar              
att datainsamling bör ske med intervjuer då denna metod bäst fångar information om             
intervjupersonens upplevelsevärld. (Kvale & Brinkmann 2009). 
 
Under intervjuerna har vi spontant formulerat tolkningar av intervjupersonernas         
reflektioner i enlighet med vad Karl-Erik Rosengren och Peter Arvidsson (2002)           
framhåller att det i forskningsprocessen är svårt att skilja mellan insamling och            
analys av data. Eva Eggeby och Johan Söderberg (1999) framhåller i Kvantitativa            
metoder för samhällsvetare och humanister vikten av att se över hur frågeställningar            
ska operationaliseras och balansgången mellan vad vi vill mäta och vilken typ av             
källmaterial vi har tillgång till. Med ett strikt frågeformulär i en enkätundersökning            
hade våra intervjupersoners subjektiva, spontana berättelser och beskrivningar        
förlorats (Kvale & Brinkman 2009). Intervjuer lämnar utrymme för följdfrågor, en           
djupare förståelse och skapande av konsensus i mötet mellan forskare och informant            
till skillnad från enkätundersökningar. (Rosengren & Arvidsson 2002). 
  
Genom en semistrukturerad intervju får vår intervjuperson frihet att utveckla sina           
svar och vi i vår tur kan komma med följdfrågor eller be om förtydligande för att                
generera så mycket relevant information som möjligt (Rosengren & Arvidsson          
2002). Den intervjuguide (Bilaga 2) som var vårt stöd i samtalet och med vilken vi               
strävade efter att inhämta subjektiva spontana berättelser satte samtidigt ramar och           
riskerade att inverka negativt på utrymmet för spontanitet. (Kvale & Brinkmann           
2009). 
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5.2 Materialinsamling  
 
Enligt Rosengren och Arvidson bör fokus i urval av intervjupersoner ligga på att             
finna de individer som har mest att bidra med. (Rosengren & Arvidson 2002). För att               
besvara våra frågeställningar intervjuade vi de bibliotekarier och den         
biblioteksassistent som arbetar med Bokstart i Landskrona. Likaså intervjuade vi de           
i samverkansprojektet berörda förskollärarna och en BHV-sjuksköterska. Då antalet         
personer involverade i projektet Bokstart i Landskrona inte är stort var avgränsning i             
urvalet inte vårt största bekymmer utan snarare risken att vi inte kunde besvara våra              
forskningsfrågor fullständigt vid intervjupersoners bortfall.  
 
Vårt empiriska datamaterial har vi fått fram genom åtta djupintervjuer. Totalt           
intervjuade vi nio personer, då sju intervjuer var enskilda och en intervju var en              
gruppintervju med två personer. Vi har intervjuat två bibliotekarier och en           
biblioteksassistent, två förskollärare på förskola och tre förskollärare på öppna          
förskolan, varav två intervjuades tillsammans i en gruppintervju, samt en          
BHV-sjuksköterska. 
 
Av totalt tio tillfrågade personer var det två som tackade nej till att medverka i vår                
studie. Dessa var båda BHV-sjuksköterskor, vilket gör denna yrkeskategori         
underrepresenterad i vårt material jämfört med de andra grupperna. Dock har vi            
samtalat med representanter från alla de verksamheter som deltar i Bokstart, då vi             
intervjuat personal från öppna förskolan på de familjecentraler där vi inte haft            
möjlighet att prata med BHV-sjuksköterska. Det hade varit önskvärt att kunna           
intervjua ytterligare en BHV-sjuksköterska, som det är nu får en enda person            
representera professionen i vår undersökning. Vårt fokus i uppsatsen ligger också på            
grund av fördelningen av intervjupersoner mer på verksamheten på bibliotek,          
förskola och öppen förskola. 
 
Utöver intervjuer använder vi oss i bakgrunden till studien av texter som beskriver             
verksamheten Bokstart och styrdokument som beskriver verksamheten inom de tre          
olika institutionerna och deras uppdrag allmänt. Detta var främst allmänna          
handlingar som vi fick tillgång till genom respektive institutions hemsidor, eller           
genom förfrågan med e-post. Genom litteratursökning i relevanta databaser         
insamlades material från tidigare forskning kring samverkan om barns språk- och           
läsutveckling.  

5.3 Genomförande  
 
Vi kontaktade bibliotekarierna med e-post och informerade om studien och varför vi            
önskade deras medverkan. Kontaktuppgifter till övriga intervjupersoner fick vi         
genom förfrågan till en av bibliotekarierna som gav oss e-postadresser till de            
förskollärare och BHV-sjuksköterskor som biblioteket samverkade med. Intervjuerna        
med bibliotekarierna varade en dryg timme vardera. Utifrån insamlat materialet från           
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dessa intervjuer utformade vi sedan ytterligare frågor till BHV-sjuksköterska och          
förskollärare. Detta var ett sätt att i enlighet med vår kvalitativa ansats i             
datainsamlingsprocessen skapa utrymme att reflektera över nygenererad kunskap.        
(Rosengren & Arvidsson 2002). 
 
Göran Ahrne och Peter Svensson (2011) ger ett flertal rekommendationer i Handbok            
i kvalitativa metoder som exempelvis att inte framhäva sig som auktoritet, lyssna            
tålmodigt och vänligt, styra mot det vi syftar undersöka, underlätta med frågor som             
minskar eventuell oro hjälper intervjuperson att tala och andra råd viktiga i en             
forskningsintervjusitation. (Ahrne & Svensson 2011). Ytterligare råd ger Kvale och          
Brinkmann, som att inför intervjuerna vara pålästa och under intervjuerna vara           
strukturerade, tydliga och empatiska (Kvale och Brinkmann 2009). Folkbibliotek och          
Bokstart var verksamheter vi inför intervjuerna hade förkunskap om men våra           
kunskaper om förskola, öppen förskola och BVC var ytliga vilket vi under            
intervjuerna informerade intervjupersonen om. 
 
Våra intervjupersoner fick välja den tid och den plats som bäst passade dem då vi               
strävade efter vad Kvale och Brinkmann beskriver som att skapa ett klimat där             
intervjupersonerna kände sig trygga och fria som möjligt att utveckla sina svar.            
(Kvale och Brinkmann 2009). Detta resulterade i att samtliga intervjuer utfördes på            
respektive informants arbetsrum, mötesrum eller i samlingslokal på arbetsplatsen. 
 
Vi inhämtade vårt empiriska material genom att med stöd av en intervjuguide            
genomföra halvstrukturerade intervjuer. Denna metod gav informanterna möjlighet        
att påverka datamaterialet. Anna Meeuwisse framhåller att möten i en          
intervjusituation är asymmetriska då efter ena parten efter en uppgjord plan söker            
information om den andra parten. Forskaren som presenterar ämnet har makten att            
kritiskt följa upp den intervjuades svar på intervjufrågorna (Meeuwisse 2002). Vi har            
haft en medvetenheten om asymmetrin under vårt intervjuförfarande för att kunna           
förmedla en så bra bild som möjligt av det intervjupersonen berättade. Att använda             
oss av semistrukturerade intervjuer var ett tidigt beslut då vi ansåg denna metod vara              
bäst lämpad för studiens syfte. I insamlingen av det empiriska materialet blev vår             
intervjuguide till ett viktigt stöd. När vi utformade guiderna utgick från           
frågeställningarna och utformade ett antal övergripande teman som skilde sig något           
åt beroende på intervjuperson. Vårt mål var att att ge våra intervjupersoner stort             
svarsutrymme men ändå behålla en struktur för att i analysen kunna jämföra            
intervjupersonernas olika och lika svar av frågorna.  
 
Vi deltog båda vid samtliga intervjutillfällen och turades om att ta olika roller och              
ansvarsområden vid varje intervju. De olika roller vi intog under intervjuerna delgav            
vi också våra intervjupersoner inledningsvis. En av oss tog huvudansvar för att ställa             
frågorna till intervjupersonerna. Den andra kunde då samtidigt göra fältanteckningar          
och lättare lättare fokusera på frågorna i intervjuguiden och vid behov be om             
förtydliganden. På så vis kunde vi vara flexibla inför våra intervjupersoners svar. Vi             
delade även upp ansvar för att i inledningen av intervjun berätta om studiens syfte              
samt informera om intervjupersonens rättigheter och vem som bar ansvar för           
inspelningstekniken.  
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Genom våra förberedelser gällande intervjuguide och intervjuteknik kunde vi under          
intervjuerna fokusera på våra intervjupersoners svar. Att vi genomförde alla          
intervjuer tillsammans var positivt av flera skäl. Det gav det oss möjlighet att direkt i               
intervjusituationen kunna ställa kompletterande frågor och be intervjupersonen        
utveckla sina svar vilket gjorde att vi fick ut mer av intervjuerna som även              
underlättade bearbetningen av det empiriska materialet.  

5.4 Etiska aspekter 
  
Enligt Lunds Universitets Lathund för etikprövning finns inget krav på etikprövning           
för studentuppsatser (Görman 2017). Vi har ändå utgått ifrån denna lathund som stöd             
i etiska frågor i vårt arbete med uppsatsen. Intervjuer är att betrakta som             
personuppgifter, dock inte när intervjupersonerna som i vårt fall svarar i egenskap av             
professionella aktörer. Dock ställer vi delvis frågor om deras personliga          
förhållningssätt till arbetet, vilket skulle kunna utgöra personuppgifter. (Görman         
2017). 
  
Den som rekryteras till ett forskningsprojekt ska få information om          
forskningsprojektet. Vi presenterade vår studie i det inledande mejl som vi skickade            
ut till potentiella intervjupersoner och presenterade den också kort under inledningen           
till intervjun, där vi också gav intervjupersonerna tillfälle att ställa frågor om            
uppsatsen och hur intervjun skulle gå till. Under inledningen till intervjun frågade vi             
också våra intervjupersoner om samtyckte att bli intervjuade. Samtycket är inspelat           
vilket utgör dokumentation på att intervjupersonerna samtycker till att delta i studien. 
  
Kvale och Brinkman nämner fyra etiska osäkerhetsområden som kan användas som           
en ram inför en kvalitativ studie, men även som etiska påminnelser om            
maktrelationerna mellan intervjuare och intervjuperson. Dessa är informerat        
samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll. (Kvale och Brinkmann         
2009). Vi informerade redan vid intervjuförfrågan om studiens syfte samt rättigheten           
att när som helst avbryta deltagandet i studien. Vid intervjutillfället upprepade vi            
information om studiens syfte samt vad samtycke innebär för att vara säkra på att              
intervjupersonen var medveten om detta. Rent etiskt anser vi att informerat samtycke            
inte är svårt att uppfylla då våra intervjupersoner själva författat uppsatser och            
därigenom fått insikt i forskningsprocesser. Osäkerhetsområdet konfidentialitet och        
konsekvenser upplevde vi svårare att uppfylla då vår studie berör en specifik            
verksamhet i en specifik stad vilket innebär att en insatt person skulle kunna             
identifiera dessa och härleda citat. Därför har vi gjort vårt bästa för att anonymisera              
intervjupersonerna och behandlat insamlat intervjumaterial med största  respekt.  
 
Intervjupersonerna informerades tydligt om hur materialet kommer att användas och          
om risken att det ändå skulle kunna vara möjligt att identifiera dem trots             
anonymisering. För att uppnå största möjliga anonymisering har vi valt att koppla            
alla uttalanden endast till yrkeskategori, det vill säga bibliotekarie,         
BHV-sjuksköterska eller förskollärare. Vi har till exempel inte gett         
intervjupersonerna kodnamn som bibliotekarie 1, 2, 3 utan genomgående kopplat          
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varje citat till deras respektive yrkesprofession. Detta också för att vi fokuserar på             
intervjupersonernas professionella roll snarare än intervjupersonerna som       
privatpersoner. Att intervjua personer i deras roll som professionell ger en annan            
maktrelation mellan forskare och intervjuperson än om vi hade valt att intervjua            
privatpersoner i egenskap av förälder eller biblioteksbesökare vilket hade kunnat          
vara en svårare etisk situation. Våra intervjupersoner är intressanta utifrån sin           
position i organisationen relaterat till deras arbete och inte som privatpersoner.           
(Kvale och Brinkman 2009).  
 
Något som i sammanhanget kan vara försvårande är att en av oss författare sedan              
tidigare känner flera av intervjupersonerna arbetsmässigt från en praktikperiod, vilket          
vi var medvetna om kunde påverka både förtroligheten under intervjun och vidare            
analys och presentation av resultatet. Det material vi insamlat via intervjuerna           
kommer efter examination att förstöras. Under studiens gång har vi förvarat dem utan             
obehörig persons åtkomst. 

5.6 Analysmetod 
 
Bearbetningen av det empiriska materialet har skett genom att vi transkriberat de            
inspelade intervjuerna och sedan tillsammans analyserat dessa texter. Vi har          
analyserat materialet genom en metod inspirerad av Gery W Ryan och H. Russel             
Bernards artikel Techniques to identify themes som beskriver metoder för att i            
kvalitativ forskning hitta teman i text och ordna dem till en teoretisk modell. (Ryan              
& Bernard 2003). 
 
Att vi är två personer som tillsammans analyserar vårt material har varit viktigt för              
analysprocessen då vi genom att samtala med varandra om vårt material byggt upp             
en gemensam förståelse som gör att det blivit lättare att komma längre i vår analys.               
Att vi är två personer gör också att vi ser på på materialet från delvis olika                
infallsvinklar, och dessutom granskar och ifrågasätter varandras tolkningar av         
materialet vilket vi anser har fördjupat analysen.  
 
Att analysera ett material genom att hitta teman kräver enligt Ryan och Bernard flera              
steg som innebär olika tekniker. Först en teknik för att identifiera teman och             
underteman, sedan en teknik för att rensa bland dessa teman för att hitta de mest               
relevanta. För att göra detta har vi använt oss av metoden att läsa och läsa om, göra                 
understrykningar och skriva kommentarer i vårt textmaterial, det vill säga de           
transkriberade intervjuerna. För att hitta teman har vi använt oss av flera olika             
tekniker som föreslås av Ryan och Bernard. Vi har letat efter repetitioner av ord och               
begrepp som förekommer ofta. Vi har noterat likheter och skillnader genom att            
jämföra de olika intervjuade och hur de uttalar sig om liknande ämnen. Vi har också               
letat efter information som saknas, det som avsiktligt eller oavsiktligt undvikits av            
intervjupersonerna. (Ryan och Bernard 2003).  
 
Efter att ha läst och markerat i texten har vi använt metoden att klippa och sortera                
(Ryan och Bernard 2003). Vi har klippt ut delar av texten som uttrycker olika ämnen               
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och sedan samlat dessa urklipp i kluster som motsvarar olika teman. Efter att ha              
arrangerat om dessa kluster ett antal gånger under diskussion med varandra har vi             
kommit fram till ett antal teman. Denna modell har vi sedan låtit strukturera             
presentationen av våra resultat samt analysen av dessa i uppsatsens resultat- och            
analyskapitel, med rubriker som motsvarar dessa teman. Dessa teman är; Bokstart           
som koncept, Från projekt till ordinarie verksamhet, Vara varandras förlängda arm,           
Samverkan för långsiktighet, Forskning och utbildning, Relationsbyggande metod,        
Strategier för att nå ut, Flerspråkighet och Tillgång till litteratur. I första delen av              
kapitel 6 presenterar vi våra resultat under dessa rubriker, och i den andra delen              
analyserar vi våra resultat utifrån våra teoretiska perspektiv. I kapitel 7 besvarar vi             
sedan utifrån denna analys våra frågeställningar.  

5.7 Validitet och reliabilitet 
 
Validitetsbegreppet beskriver används enligt Kvale och Brinkman för att mäta en           
studies giltighet i relation till frågeställningen så att studien mäter det som avses att              
mätas (Kvale & Brinkman 2009). Val av intervjupersoner blir i vår studie tydligast             
kopplat till valditetsperspektviet samt även att vi under intervjuerna bad om           
vidareutveckling och förtydligande av det vi upplevde vara otydligt i          
intervjupersonernas svar på våra frågor. Vi har utgått från att intervjua de personer             
med koppling till samverkansarbetet inom Bokstart i Landskrona som vi tror kan ge             
bredast empiri till stöd för besvarande av våra frågeställningar.  
 
Reliabilitet handlar om empirins tillförlitlighet och möjligheten att för andra forskare           
att kunna utföra en liknande studie och få samma resultat. Reliabilitetsbegreppet hör            
ihop med validitetsbegreppet genom att när validiteten anses vara god, kan man anta             
att reliabiliteten också är det. Medvetenhet om att studien påverkas av sitt            
sammanhang och rådande kontext bör också finnas. (Kvale & Brinkman 2009). I vår             
studie har vi strävat efter att uppnå ett klimat i datainsamlandet som öppnat upp för               
god reliabilitet. När det gäller att identifiera teman i vårt material finns inget ultimat              
sätt att visa validitet, det finns inte ett enda sätt att gruppera och analysera en text.                
(Ryan och Bernard 2003). Vi har därför försökt att vara så explicita som möjligt i               
beskrivningen av vår metod för att göra metoden så transparent som möjligt.  
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6. Resultat och analys 

I föreliggande kapitel presenters våra resultat och analys av dessa. Inledningsvis           
presenterar vi våra intervjupersoner och de organisationer där de arbetar. Sedan           
presenteras våra resultat som vi strukturerat analytiskt under ett antal rubriker som            
motsvarar de teman som vi funnit i vårt material. Dessa teman är; Bokstart som              
koncept, Från projekt till ordinarie verksamhet, Vara varandras förlängda arm,          
Samverkan för Långsiktighet, Forskning och utbildning, Relationsbyggande metod,        
Strategier för att nå ut, Att stödja flerspråkighet och Tillgång till litteratur. Vi             
diskuterar löpande tidigare forskning i relation till resultaten. Avslutningsvis         
diskuterar vi våra resultat utifrån våra teoretiska perspektiv.  

6.1 Presentation av intervjupersonerna 
 
Alla våra intervjupersoner arbetar med läsfrämjande för små barn inom olika           
verksamheter i Landskrona. De representerar sin organisation och uttalar sig          
professionellt och inte som privatpersoner. Mot bakgrund av detta men också för att             
vi vill anonymisera dem och inte möjliggöra att uttalanden går att härleda till             
enskilda personer, kommer vi att koppla varje citat endast till respektive yrkesgrupp.            
Dessa är bibliotekarier, förskollärare på förskola, förskollärare på öppna förskolan på           
familjecentral, samt en sjuksköterska på BVC. På Landskrona stadsbibliotek         
intervjuade vi de bibliotekarier som för närvarande arbetar med Bokstart. Vi           
intervjuade även en biblioteksassistent med mångårig erfarenhet av arbete med          
läsande för små barn och sedan starten har varit en del av pilotprojektet Bokstart, det               
nya Bokstart och forskningscirkeln genom Region Skåne på Malmö Universitet. För           
att anonymisera och förenkla kallar vi i fortsättningen även biblioteksassistenten för           
bibliotekarie. På de två öppna förskolor vi besökte intervjuade vi tre förskollärare där             
alla var involverade i nya Bokstart, med en enskild intervju och en gruppintervju             
med två personer. Förskollärarna på förskolorna träffade vi var för sig på respektive             
arbetsplats. Dessa är inte i dagsläget med i samverkansavtal i bokstartsverksamheten           
men samverkar med biblioteket inom ramen för arbetet med Litteraturprofilförskola.          
Den BHV-sjuksköterska vi intervjuade arbetar med Bokstart. Samtliga        
intervjupersoner i studien är kvinnor och vi refererar därför genomgående till alla            
intervjupersoner som hon.  
 
I Landskrona finns två familjecentraler med verksamheterna öppen förskola,         
barnhälsovård, familjerådgivning och tandvård. Det finns dessutom en fristående         
BVC-verksamhet som inte är del av en familjecentral. I Landskrona finns ett centralt             
stadsbibliotek och tre områdesbibliotek på andra orter i kommuner. Tidigare fanns ett            
områdesbibliotek även i området Karlslund, ett område där det under pilotomgången           
av Bokstart genomförts hembesök, men det är nu nedlagt. Totalt finns 33 förskolor i              
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Landskrona kommun varav tre förskolor samverkar med biblioteket inom ramen för           
Litteraturprofilförskolor.  

6.2 Bokstart som koncept 
 
I intervjuerna med bibliotekarier framhålls att samarbete mellan bibliotek, förskola          
och BVC med läsfrämjande för små barn och deras språkutveckling inte är unikt utan              
finns och har funnits länge i varierande grad. Våra informanter poängterar att            
Bokstart bidrar med struktur, inramning, tydlighet och formalisering av samverkan          
för barn från noll till tre år. Bokstart gör att arbetet med små barn lyfts fram som en                  
viktig grupp och får fokus. En bibliotekarie jämför Bokstart med          
mångspråksbibliotekariers arbete med ansvar för medieinköp och samverkan för en          
specifik målgrupp som idag ses som en allt mer självklar del av folkbibliotekens             
verksamhet. Hon uttryckte en förhoppning om att Bokstart som koncept på ett            
liknande vis skapar en grund för en riktad och samlad satsning på läsfrämjande             
arbete för de allra minsta barnen och deras familjer. 
 
Då samarbete i olika grad redan existerar mellan bibliotek, BVC och förskola finns             
en fara att Bokstart kan ses som “kejsarens nya kläder” menar en bibliotekarie och              
poängterar att det Bokstart bidrar med är den gemensamma satsningen i samverkan            
för långsiktighet och att arbetet lyfts till en politisk nivå.  
  

[… ] det är många som säger ”det här gör jag hela tiden,” [… ] Det är jättemånga som 
samverkar med BVC [… ] att öppna det för politisk nivå. Att det tas på allvar!    

 
En positiv aspekt av Bokstart, som flera av intervjupersonerna noterar, är den            
ansvarsformulering som projektet innebär för de olika verksamheterna så till vida att            
denna bidrar till en ökad tydlighet och gör arbetet mindre personbundet och            
avhängigt eldsjälar. En förskollärare på öppna förskolan menar att Bokstart innebär           
att det inom organisationen är inskrivet och att kunskapen finns gällande vad som ska              
göras oavsett om personal slutar. BHV-sjuksköterskan uppfattade att Bokstart i detta           
avseende bidrar till en ökad medvetenhet när det gäller vikten av språk- och             
läsfrämjande arbete.  
 
Som exempel på nuvarande samverkan gavs utdelningen av Barnens första bok som            
bibliotekarierna menar nu har bokstartifierats. Genom Bokstart har de skapat ett nytt            
ord för läsfrämjande samverkan för små barn och deras familjer. Vad de olika             
aktörerna specifikt ska göra inom samverkansarbetet och vad det exakt innebär har            
ännu inte formulerats, då verksamheten fortfarande är under planering.  
 
Bibliotekarierna beskriver hur de i mötet med barnen och deras föräldrar förutom            
boktips också använder sociala, pedagogiska och stödjande praktiker. Vi frågade om           
det hade något begrepp för detta arbete och bibliotekarierna svarade att de benämnde             
dessa samtal som bokstartssamtal eller att samtal och verksamheter         
bokstartifierades. Det liknar det sätt som Rivano Eckerdal (2016) i en rapport över             
verksamhetsutveckling på bibliotek använder ordet biblioteka, hon menar att genom          
att använda ett verb istället för substantiv så flyttas fokus till görandet. Genom att              
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skapa nya ord utvecklas också vår förståelse av världen och hur vi kan påverka den.               
(Rivano Eckerdal 2016).  
 
När det gäller lust i läsandet och intresse för litteratur menar en bibliotekarie att hon               
inom sin verksamhet i större utsträckning än skolverksamheten kan bidra till detta då             
skolan styrs av en strängare läroplan. En annan bibliotekarie, även om hon förvisso             
poängterar att hon generaliserar, uttrycker att BVC och förskolan snarare styrs av ett             
lärandesyfte än ett lustbetonat och mer konstnärligt fokus, vilket är fallet inom            
biblioteksverksamheten.  
 
BHV-sjuksköterskan berättar med humor om vad hon benämner som yrkesskada, att           
hon har vanan fokusera på det fysiska och psykiska i mötet med familjerna. Från              
öppna förskolan framhåller en intervjuperson att lärande är målet men lusten är            
verktyget. En förskollärare på förskola berättar i sin tur hur de framförallt arbetar             
med lust som motivation till lärande till skillnad från de högre klasserna i skolan,              
vilkas verksamhet är hårdare reglerad.  
 
Ytterst menar en bibliotekarie att Bokstart handlar om demokrati, en rättighet till            
litteratur men också förmågan att klara sig i dagens informationssamhälle: 
 

Det är väl en demokratifråga. […] Jag har länge bara tänkt; alla ska ha rätt till litteratur […]                  
alla ska få rätten att uppleva det […] att klara sig här i livet och att kunna läsa och skriva och                     
ta till sig information vilket blir viktigare och viktigare hela tiden i och med vår utveckling. 
 

Denna motivation till läsfrämjande arbete finns även EU High Level Group of            
Experts rapport. Expertgruppen menar att litteracitet idag i är viktigare än någonsin,            
och avgörande för möjligheten att delta i samhället. (EU High Level Group of Experts              
on Literacy 2012). 

6.3 Från projekt till ordinarie verksamhet 

 
En förutsättning för genomförandet av pilotprojektet Bokstart var det ekonomiska          
stödet från Statens kulturråd som finansierade verksamheten med hembesök och          
bokgåvor berättar en bibliotekarie. Det samverkansarbetet som nu utformas är inte på            
långa vägar lika resurskrävande vilket är ett medvetet val för att samverkansarbetet            
med Bokstart långsiktigt inte ska behöva finansieras med projektmedel.  
 
För en av bibliotekarierna i studien innebär frågan om finansieringen av Bokstart            
inte bara en utebliven möjlighet att genom hembesök kunna fortsätta arbetet med de             
allra minsta barnen. Projektet berör även dennes egen anställning där framtiden efter            
pilotprojektets slut är oviss. Det överensstämmer med vad Sahlin skriver i tidigare            
nämnda Projektets paradoxer, där hon menar att projektverksamhet har en negativ           
inverkan på anställningstrygghet. (Sahlin 1996). 
 
De bibliotekarier vi talat med uttrycker alla att de inom biblioteket har fått stöd och               
förståelse från kollegor och chef. Att alla, oavsett hur nära involverade i            
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verksamheten är informerade om denna. Ett sådant upplägg är enligt Rivano           
Eckerdal (2013) en framgångsfaktor vid verksamhetsutvecklande projekt. En        
bibliotekarie beskriver att projektet är omhuldat och en annan bibliotekarie          
reflekterar över stödet: 
 

Jag tycker att vi har fått mycket förståelse för att vi lägger mycket tid på det. Det tycker jag                   
verkligen. Jag har heller aldrig känt […] sura blickar eller kommentarer. […] Vi har ju farit                
runt väldigt mycket […] och lagt mycket tid och mycket förberedelser. […] Vi är med i                
forskningscirkeln, vi är ute och har kontakter med BVC. 

 
Att Region Skåne arbetar med satsningen Bokstart upplever en bibliotekarie som           
positivt då hon säger att det regionala engagemanget med satsning på hela Skåne ger              
känslan av att det blir mer varaktigt. Den omfattande satsningen innebär även, menar             
hon, att det är lättare att kontakta ansvarig på regional nivå då de genom              
återkommande möten fått personlig kontakt.  
 
Avseende samverkansarbetet inom ramen för det nya Bokstart anser en bibliotekarie           
att det främjas av att det finns en stark gemensam vilja och gemensamma mål i               
arbetet. När bibliotekarierna resonerar kring hur de ska få till stånd en hållbar             
samverkan märks bland dem en oro över att arbetet riskerar att inte bli långvarigt om               
viljan och intresset kommer för starkt från biblioteket. De nämner ord som            
ödmjukhet och att de i planeringsarbetet kommer med förslag men aktar sig att ta              
kommando. Detta överensstämmer med hur Sandin utifrån sin genomgång av          
läsfrämjande projekt beskriver ett framgångsrikt samarbete, hon menar att det är en            
fördel att låta fler samverkanspartners vara med i planeringsarbetet från början.           
(Sandin 2011). 

 
[…] de är väldigt positiva men jag kan ändå känna att det kommer ifrån oss […] i och med att                    
det kommer ifrån regionbiblioteket.  
 

På familjecentralerna samverkar idag BVC, tandvård, socialtjänst och öppna         
förskolan och bedriver förebyggande verksamhet för barn från noll till sex.           
BHV-sjuksköterskan berättar att hon arbetar förebyggande med föräldrar och deras          
barn. En informant från öppna förskolan reflekterar över att BHV-sjuksköterskan          
genom sitt uppdrag har ett basprogram att förhålla sig till i sitt arbete precis som               
förskolan har sin läroplan att arbeta efter samt de dokumentationskrav som åligger            
förskolan. Den aktuella informanten menar att hon, i och med mindre krav på             
dokumentation på öppna förskolan, kan lägga ner mer tid på mötet med föräldrar och              
barn. Det som reglerar arbetet för personalen på öppna förskolan på familjecentralen            
är förutom läroplanen den verksamhetsplan och det samverkansavtal som förhandlats          
fram mellan Region Skåne och kommunen.  
 
En förskollärare berättar att de i sitt arbete ständigt reflekterar över vad som ingår i               
målen utifrån läroplanen och hur de kan få in det i sitt dagliga arbete. De långsiktiga                
strävansmålen ger henne ändå frihet och utrymme att arbeta läsfrämjande menar hon.            
Bibliotekarierna framhåller i våra intervjuer att läroplanens språk- och läsutveckling          
speglar bibliotekslagens läsfrämjande uppdrag.  
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Personalen på öppna förskolan beskriver bibliotekarierna de samarbetar med som          
“öppna för samarbete”, “sprudlande” och “jättepeppade”. Vidare uttrycker en         
förskollärare avseende de ökade samverkansmöjligheterna att “man blir helt         
exalterad”. En informant på öppna förskolan önskar att familjecentralen skulle ha ett            
eget bibliotek. Alla intervjupersoner på öppna förskolorna ser bibliotekarierna och          
Bokstart som en naturligt del av sin verksamhet.  
 

Själva projektet är jättebra och känns jätteviktigt. Det har varit väldigt naturligt för oss att ta                
det till oss och prata om det. Det är inte så att det är “något som kommer utifrån och som vi                     
också ska ha med i vår verksamhet” utan det passar väldigt bra in här. 

6.4 Vara varandras förlängda arm 

I flera intervjuer betonas att en styrka med Bokstart är att det möjliggör för skilda               
professioner att hitta ett gemensamt koncept i det läs- och språkfrämjande arbetet i             
mötet med barn och föräldrar. En bibliotekarie formulerar det som att de inom de              
olika yrkesgrupperna kan vara varandras förlängda arm. Rydsjö, Limberg och            
Hultgren påpekar på ett liknande sätt att biblioteket kan komplettera öppna förskolan                       
och att de därför är viktigt att de har ett bemötande som känns igen mellan de två                                 
institutionerna. (Rydsjö, Limberg &Hultgren 2010). 

Bibliotekariernas erfarenhet och kunskap när det gäller rekommendationer av         
litteratur utifrån ålderskategori och litteratur som speglar samtiden för barn och deras            
familjer är något intervjupersoner på öppna förskolan, förskolan och BVC betonar.           
Att bibliotekarier berättar att böcker får tuggas på av de små barnen framhåller en              
förskollärare på öppna förskolan som viktig för att minska oron hos föräldrar. Den             
kunskap bibliotekarien förmedlar berättar personal på öppna förskolan att hon sedan           
kan föra vidare till föräldrar. 

Att de kunde rekommendera böcker (för barn) som var upp till ett år till exempel och sedan                 
böcker (för barn) som var över ett år. Den kunskapen kände jag att jag inte hade […] Jag                  
tyckte att de hade mycket kunskap som jag kunde lära mig av. 

Vid intervjuer med förskolepersonal på öppna förskolan framhålls mandatet att inom           
den egna professionens ramar kunna ge stöd och rådgivning till föräldrar samt            
hänvisa dessa till BHV-sjuksköterska, socialrådgivare och andra samhällsinstanser.        
En förskollärare på öppna förskolan talar om vikten av att besöka bibliotek med små              
barn för att låna böcker, delta i programaktiviteter som sagoläsning, teater och            
sångstund. Men hon menar också att det finns en risk att familjer med eventuellt              
behov av stöd riskerar att inte få det när biblioteksrummet i sin rumsliga utformning              
närmar sig en öppen förskola, och familjer spenderar allt längre tid där. Bibliotekarier             
har inte pedagogisk utbildning kring barns utveckling och kan därför inte möta behov             
av extra stöd som föräldrar och barn kan ha menar hon. Det har däremot professionen               
förskollärare på öppen förskola både utbildning och mandat för att arbeta med. Hon             
reflekterade kring ett studiebesök som hon gjort på ett en barnavdelning på ett             
bibliotek: 
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[…] en liten farhåga faktiskt för bibliotekariens roll. Här har ju vi ändå väldigt tydliga               
riktlinjer; vi har en läroplan som vi kan följa. Vi har diskussioner som gör att vi rätt så tydligt                   
vet […] var vårt uppdrag börjar och slutar. Men det kändes inte riktigt som de hade koll på det                   
i Malmö. För där blev det nästan som en öppen förskola på Kanini. Det var ingen i personalen                  
som hade någon pedagogisk utbildning kring barns utveckling. […] Där är också de             
familjerna som vi lotsar in till [kuratorns namn]. 

 
På frågan vad bibliotek kan lära sig av förskolepedagoger framhåller bibliotekarierna           
främst pedagogiken och den stora erfarenhet förskollärare har i arbetet med barn.            
Bibliotekarierna ser här en utvecklingspotential i ett närmare samarbete med dessa i            
utformning av programverksamhet.  

6.5 Samverkan för långsiktighet 

Ett flertal läsfrämjande projekt i Landskrona, regionalt och nationellt, nämns vid           
samtliga intervjuer. Att det sker samverkansprojekt mellan BVC, bibliotek och          
förskola ger enligt en bibliotekarie känslan av en ökad samsyn i uppdraget.  

 
Det är ju mycket samarbete nu på andra håll. Inte bara Skåne utan Halland framför               
allt som har haft jättemycket och det känns som att alla är lite mer överens om att vi                  
har samma uppdrag. 
 

Bibliotekarierna har tillsammans med BVC och öppna förskolan sett att bokgåvor i            
form av “Barnens första bok” är en konkret insats att utveckla inom ramen för              
samarbetet professionerna emellan. En förskollärare berättar att de har haft mycket           
satsningar på språk- och läsfrämjande arbete. Hon nämner projektet Läsbiten där           
förskolan deltog i vad hon beskriver som ett studiecirkelsupplägg med bibliotekarier.           
En annan av förskollärarna har blivit utsedd att lokalt handleda det inför hösten             
stundande och av Skolverket initierade nationella programmet Läslyftet.  
 
Under våra två intervjuer på familjecentraler ser vi att öppna förskolan satt upp en              
affisch från Statens kulturråds läsfrämjande insats Läsdelegationen. Då vi frågar vad           
det är svarar båda att de fick den sänd till sig med posten med ett tillhörande                
informationsblad.  
 
Regelbunden kommunikation är, menar en av förskollärarna, en framgångsfaktor i          
samarbetet mellan förskola och bibliotek kring att förskolan ska bli          
litteraturprofilförskola. I det samarbetet har även bibliotekarierna informerat om         
Bokstart, satt upp affischer och delat ut informationsblad till föräldrar och barn.            
Förskolepedagogerna berättar att föräldrar och barn som fått hembesök genom          
Bokstart reagerat när de sett informationen och böckerna från Bokstart som finns på             
förskolan. De känner igen loggan och de böcker och det gosedjur som varit symbol              
för Bokstart, som de fått vid hembesöken. 
 
Att ha trevligt i samverkan ser en av våra intervjuade bibliotekarier som ett värde i               
sig men menar också att det är en förutsättning för att få insikt i de andra                
yrkesgruppers arbete samt när det gäller att tillsammans våga komma med idéer och             
förslag. Genom ett långvarigt samarbete med en familjecentral menar hon att de har             
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lagt grunden för ett avslappnat samarbete och möjlighet att relatera till varandra så             
det inte blir möte på möte utan resultat. 
  

Om de bra idéerna ska komma ska man våga skämta och känna sig fri. För de bra idéerna                  
kommer inte annars! 
 

Även en förskollärare på öppna förskolan beskriver det som att hon genom sitt långa              
yrkesliv känner många pedagoger i staden och att det underlättar samverkan. Detta            
resonemang finns även hos Sandin som menar att nätverkande skapar förutsättningar           
för långsiktighet i det läsfrämjande arbetet (Sandin 2011). Tidsbrist som hinder för            
samarbete är något som återkommer i flera intervjuer. I den bästa av världar önskar              
en bibliotekarie att alla yrkesgrupperna i samverkan fick mer tid till utbildning och             
planering. Bristande tid som hinder för en framgångsrik samverkan tas upp i tidigare             
forskning av Magnusson et al. och Rydsjö och Elf. (Magnusson et al. 2016; Rydsjö              
& Elf 2007). En förskollärare berättar att en situation med hög personalomsättning            
och många vikarier försvårar det pedagogiska arbetet och en praktisk förankringen av            
det läsfrämjande arbetet. Hög personalomsättning som ett hot mot långsiktigt          
samarbete är också återkommande i tidigare forskning. (Holmfors 2000; Pettersson          
2004; Sandin 2011).  

6.6 Forskning och utbildning 
 
Bibliotekarierna deltar i en forskningscirkel i på Malmö Universitet som har försett            
dem med god och relevant forskning men också praktiska tips och stöd i             
genomförande av Bokstart. En bibliotekarie reflekterar över vad forskningscirkeln         
och tid för reflektion ger: 
 

Kanske [...] vi inte hade lagt ner tid på att sätta oss [...] in i olika forskningsrapporter annars                  
och det är väldigt kul och nyttigt. För man är tvungen att sätta sig ner och tänka efter. [...] Vi                    
arbetar hela tiden med en text som handlar om hur vi utforskar det här nya samarbetet [...] det                  
är jättenyttigt. 

 
En av bibliotekarierna beskriver Bokstart som ett verktyg för att stärka föräldrarna i             
deras roll att läsa för sina barn, ge inspiration och öppna ögonen för vad hon               
beskriver som litteraturens magiska kraft. Som en del av arbetet med Bokstart har             
hon läst forskning om nyttoeffekterna av tidig läsning som hon nu kan sprida vidare              
till föräldrarna. Den forskning kring resultat av läsning för små barn som lyfts via              
Bokstart berättar våra intervjupersoner har kommit som en bekräftelse utifrån av det            
arbete de gjort i många år. Det skapar också motivation för det fortsatta arbetet. En               
bibliotekarie lyfter särskilt forskningen om vikten av tidig läsning som en del i att att               
överbrygga negativa faktorer skapade av socioekonomisk utsatthet, men även hur          
förmågan till läsning generellt hänger samman med vilka förutsättningar ett barn får i             
livet.  
 

Att jag har träffat alla de här bebisarna och sett deras möte med litteraturen. Hur fint de kan                  
ha med sina föräldrar och hur kul och bra det kan vara. Plus att det är så WOW när man                    
tänker på all forskning som verkligen underbygger det som vi gör. Då känns det så himla                
viktigt. [...] Ett enkelt sätt att verkligen göra någonting bra. Att det faktiskt gör skillnad. 
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Under en intervju på öppna förskolan berättar en förskollärare att hon under sina             
många år i yrket känt att hon behövt försvara kultur för små barn. Hon berättar att                
det som nu presenteras som forskningsresultat om läsningens vikt har hon vetat länge             
och tycker det är bra att samhället nu ökat sin kunskap om små barns kompetens och                
vad ett litet barn kan ta in. På lärarutbildningens fältdagar med fokus på             
språkutveckling såg hon och en kollega till att få föreläsningstid. 
 

Även för de som skulle bli förskollärare så fanns det ingenting innan barnen var ett år. Då                 
kändes det väldigt nytt. “Va, ska ni snacka om bebisar, varför det?” Det har ju ändrat sig nu                  
tycker jag. 
 

BHV-sjuksköterskan berättar att hennes utbildning till distriktssjuksköterska endast        
kort berörde språkfrämjande arbete med barn men att det som avhandlades främst            
bestod i generella råd och riktlinjer. Hon hade gärna sett att hon fått mer information               
om språkfrämjande arbete under sin utbildning.  
 

Anledningen tror jag att vi kan ge andra råd, det är ju mycket att man får det i och med                    
Bokstart. Att man får det lite serverat, eller vad man ska säga. 

6.7 Relationsbyggande metod och samtal 
 
Att bygga en relation med familjen är en viktig del av det läsfrämjande arbetet. Att               
jobba med familjelitteracitet innebär att arbeta med hela familjen som målgrupp, och            
inte bara rikta sig till barnet. Våra intervjupersoner beskriver att det är lättare att nå               
fram med sitt budskap när man har en relation med familjen. Förutsättningarna för att              
bygga relationer med familjerna skiljer sig åt mellan de olika institutionerna och            
yrkesgrupperna.  
 
Genom att BHV-sjuksköterskan gör hembesök och sedan träffar en och samma           
familj ett stort antal gånger under barnets första år har denna en stor möjlighet att               
bygga en relation med familjen. Under pilotomgången av bokstart gjorde även           
bibliotekarierna hembesök. Hembesöken gjorde det enligt bibliotekarierna lättare att         
bygga relationer. Under ett hembesök blir mötet enligt bibliotekarierna mer          
avslappnat och man får en personlig relation snabbare än om man ses på en offentlig               
plats som biblioteket. Det kom upp flera gånger i intervjuerna att hembesöken            
möjliggjorde en mer avslappnad stämning och att det var lättare för föräldrarna att             
ställa frågor där. En bibliotekarie jämförde hembesöken med de gruppträffar för           
familjer, som de också håller i på bibliotek och öppen förskola: 

 
För det är unikt att vara hemma hos någon. Sitta och prata [...] man är ändå personlig på                  
babyträffar när man träffar barn och familjer [...] men att få den avslappnade och familjära               
känslan. Man kan ta med sig den.  
 

Även sjuksköterskan reflekterar på ett liknande sätt kring att hembesöken möjliggör           
en viss sorts samtal: 
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Man får en helt annan relation när man kommer hem till dem [...] det blir lite mindre                 
pekpinnar så där. [...] Att man kan ha en annan diskussion. Man sitter ner i soffan [...] Där                  
blir det ju mer naturligt. 
 

Bibliotekarierna menar också att det under ett hembesök är lättare för familjerna att             
spontant ställa frågor som de kanske skulle tveka att ställa i en större grupp eller i ett                 
mer officiellt sammanhang. Rozajec har liknande resultat i sin intervjustudie. Där           
uttrycker föräldrarna just att hembesöken gett dem möjlighet att ställa frågor i lugn             
och ro som de inte skulle hinna eller våga ställa på biblioteket (Rozajec 2001). 
 
Att hembesöken gav möjlighet till ett mer avslappnat samtal och relationsbyggande           
gör också att det blir lättare att locka familjerna till biblioteket. En bibliotekarie             
menar: 

 
Första besöket kan det bli väldigt stelt, och man kanske inte får fram det man vill. [...] Men                  
sen när man möts på bibblan, så blir det på ett annat sätt, [...] om dom vet att [...] dom (som)                     
jobbar där [...] dom är trevliga (skratt) dom är inga [...] översittare.  
 

I citaten ovan diskuterar både BHV-sjuksköterskan och bibliotekarien maktrelationen         
i mötet mellan professionell och privatperson. BHV-sjuksköterskan menar att det inte           
blir lika mycket “pekpinnar” när man har ett samtal i hemmet, eftersom det blir mer               
naturligt. Bibliotekarien menar att det avslappnade mötet gör att bibliotekarien inte           
riskerar att framstå som en översittare, vilket gör att steget för privatpersonen att             
komma till biblioteket blir mindre. En annan bibliotekarie menar att denna obalans            
kan bli extra tydlig just vid hembesök, och hur hon därför försökte undvika att              
komma med pekpinnar:  
 

Man kommer dit och så är vi två bibliotekarier med [...] ganska hög utbildning och så är det                  
många mammor [...] som inte har någon utbildning och är hemma med barnen. [...] Och [...]                
man vill ju vara på samma nivå [...] inte komma dit [...] med pekfinger och bara (säga) “du                  
måste läsa mer för ditt barn”, utan göra det på ett positivt sätt. 
 

På frågan till BHV-sjuksköterskan om hon upplevde samma obalans vid just           
hembesök svarade hon att hon inte upplevde det så: 
 

Nej jag tycker inte det, och många tycker att det är ganska skönt att man kommer hem. [...]                  
Alltså man har precis kommit hem från sjukhuset. Och sen när dom kommer hit nästa gång                
[...] det kan ju vara en av dom första gångerna dom ska gå ut [...] det är ju väldigt få som säger                      
att dom inte vill ha besök. 

 
När våra intervjupersoner beskriver hur de talar med föräldrar om läsfrämjande, utan            
att det ska bli ett samtal med skev maktbalans eller för mycket pekpinnar, beskriver              
de sin metod i dessa samtal som något som liknar motiverande intervjuer. Denna             
metod används bland annat av BHV-sjuksköterskor och innebär att man ställer öppna            
frågor och uppmuntrar personens egna förslag på lösningar. (Magnusson et al. 2016).            
Det är alltså ett sätt att inte inte skriva föräldern på näsan utan låta denna själv                
komma med lösningar. En förskollärare på öppen förskola beskriver hur hon kan            
prata med föräldrar: 
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Jag har lärt mig genom åren [...] att försöka nysta in det [...] så att föräldrarna tänker att de har                    
kommit på det! För då har man stor vinning i det. Sedan är det ibland föräldrar som vill ha ett                    
råd, och då kan man lägga fram det. Men annars så sitter de på rätt så mycket svar själva [...]                    
Så kan man bara öppna upp med andra frågor hur de tänker så har de ju svar själv som blir bra                     
och då äger dom det och då blir det lättare (för dem) att ta det till sig och göra det. Vad det nu                       
är, läsa eller toaletträning. Att man får [...] lyssna och sedan komma på en annan bra fråga.                 
“Hur tänker du där?”. “Om du själv skulle” [...] “Hur tänker du om du själv skulle...” “Då kan                  
jag nog göra så här!” [...] de har själva kommit på svaret.  

 
I det fortsatta arbetet med Bokstart kommer samverkan att ske på tre olika sätt med               
de tre olika BVC/Familjecentraler som man i dagsläget samarbetar med. På ett ställe             
kommer BHV-sjuksköterskan att bjuda in familjer till speciella Bokstartsträffar där          
bibliotekarierna kommer och informerar. På ett annat ställe kommer         
BHV-sjuksköterskan att dela ut böckerna på det hembesök som sker när barnet är 8              
månader gammalt. På det tredje stället kommer bibliotekarierna både att besöka           
familjecentralens babyträffar, och en av babyträffarna på familjecentralen kommer         
bestå av ett gemensamt besök till biblioteket med hela föräldragruppen.  
 
Alla bibliotekarierna säger att de hade velat fortsätta med hembesöken. Ett syfte med             
hembesöken var att nå ut till dem som man annars inte når ut till. Bibliotekarierna               
menar att det finns en risk att man inte kommer nå ut i lika stor grad nu när man                   
byter ut hembesöken mot öppna evenemnag som babycaféer på familjecentral och           
bibliotek. Nu får de arbeta med andra strategier för att nå ut trots de olika hinder som                 
finns för att nå olika grupper. Pilotprojektet var speciellt riktat mot familjer i utsatta              
områden. På frågan om man kommer nå dessa familjer i lika stor utsträckning i det               
nya Bokstart svarar en bibliotekarie: 

 
Ja, vi hoppas ju det. Det är ju inte alldeles säkert. [...] För annars har vi ju gått hem till folk,                     
och även om dom inte varit så beredda på, eller dom har glömt bort tiden, eller inte fått vårt                   
brev, [...] man når dom i alla fall. 
 

De olika yrkesgruppernas möjlighet till relationsbyggande ser olika ut på grund av de             
skilda förutsättningarna inom de olika verksamheterna. Bibliotekarierna nämner flera         
gånger BHV-sjuksköterskan som ett föredöme när det gäller att skapa en relation            
med familjerna. En BHV-sjuksköterska träffar familjen många gånger, ett första          
hembesök görs bara några dagar efter att familjen kommit hem från BB. Sedan             
träffar BHV-sjuksköterskan familjen regelbundet under flera år. BHV-sjuksköterskan        
funderar kring sin professions möjlighet att arbeta relationsbyggande och menar att           
det faktum att en familj kommer till en och samma BHV-sjuksköterska från det att              
barnet är nyfött gör att man får en relation. Hon förklarar: 
 

Man kommer in i en sån speciell tid för dem. Kommer man till biblioteket så kan man ju få                   
jättemycket hjälp där, men man får ju inte den relationen på samma sätt som man har när                 
man kommer hit.  
 

En bibliotekarie tog upp vikten av att det under pilotverksamheten var just flera             
hembesök, vilket ökade möjligheterna till relationsbyggande och att nå ut med sitt            
budskap. Bibliotekarierna försökte lägga upp verksamheten så att samma person gick           
hem till samma familj alla tre gångerna i så hög utsträckning som möjligt.  
 

49  
 



 
 

På förskolan finns ett visst utrymme att arbeta mot föräldrarna. I och med att              
förskollärarna har så många olika saker att göra och prata med föräldrarna om, är det               
svårt att komma in på även de läsfrämjande frågorna när personalen möter föräldrar             
vid hämtning och lämning. Dock tog en förskollärare upp som exempel att de har              
bjudit in bibliotekarier på föräldramöten för att prata om vikten av att läsa.             
Förskolläraren menar att de har möjlighet att prata om läsning med föräldrarna och             
tillägger “det är bara det att vi ska tänka på det och göra det”.  
 
De förskollärare på öppna förskolan som vi intervjuade hade alla tidigare arbetat på             
förskola och uppgav att möjligheten att jobba med hela familjen och inte enbart             
barnen var en stor skillnad mellan de olika verksamheterna; att föräldrarna är en lika              
viktig målgrupp som barnen i arbetet. På öppna förskolan är en förälder med barnet              
hela tiden. En förskollärare på öppen förskola beskriver att de jobbar genom barnen             
till föräldrarna, och även tvärtom, genom föräldrarna till barnen. Då föräldrarna är            
med hela tiden kan förskollärarna också arbeta med relationen mellan förälder och            
barn.  
 

6.8 Strategier för att nå ut  
 
I och med att verksamheterna och deras uppdrag och roller skiljer sig åt kan de olika                
professionerna också komplettera varandra, bland annat genom att ge information om           
varandras verksamheter. När det gäller Bokstart och att informera om vikten av att             
man ska läsa och prata med sitt barn tidigt, kan de olika verksamheterna också hjälpa               
till att sprida information så att den når familjerna från flera håll vilket förstärker              
budskapet. 
 
De olika intervjupersonerna tog upp flera hinder som finns för att nå ut till olika               
grupper, och hade också olika metoder för att nå ut trots dessa hinder. För en öppen,                
frivillig verksamhet som öppna förskolan och biblioteket är det extra tydligt att man             
måste arbeta aktivt för att nå ut, medan förskola och BVC har en mer direkt ingång i                 
att arbeta med familjerna.  
 
Att målgruppen inte talar flytande svenska uppgavs som ett hinder för att nå ut, som               
man använder olika strategier för att överkomma. Under BHV-sjuksköterskans         
möten med familjer används tolk vid behov, och man erbjuder också tolk till de              
frivilliga evenemang som de bjuder inte till, som babycaféet. Men språket kan ändå             
kännas som ett hinder. På öppna förskolan anger man att man försöker arbeta trots              
språkförbistringar och har olika strategier för att göra detta, som att använda            
kroppsspråk och google translate. På familjecentralen där BVC och öppen förskola           
finns i samma lokal är det enkelt för BHV-sjuksköterskan att visa familjen öppna             
förskolan, en förskollärare på öppen förskola berättar hur det kan gå till: 

 
BVC [...] brukar ju kunna locka in dom här till oss [...] och vi står redo och tar emot [...] och                     
vi hjälps åt. [...] Vi pratar med armar och ben och vi har google translate. 
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En förskollärare reflekterade kring att ett sätt att nå ut till alla och arbeta              
inkluderande är att se över vilka bilder man har uppe i lokalen och vad dessa               
signalerar, för att se till att alla känner sig välkomna.  

 
Vi står nu inför att vi ska gå en utbildning i HBTQ. Det är också en grej att tänka på rent                     
generellt. Vad är det för bilder vi har på väggarna. För det är också signaler, att vissa känner                  
sig inkluderade medan kanske andra känner sig exkluderade. Det kan ju gälla alla grupper i               
stort sett, att gå igenom lite så, det kan man alltid bli bättre på. [...] Kanske vi kunde ha en bild                     
på en muslimsk familj till exempel för att bjuda in och visa [...] att vi (inte) bara vill tänka på                    
svenskar här och även då bilder där det är samkönade föräldrar. 
 

En styrka med samverkan är att information om Bokstart når familjerna från flera             
håll. På det sättet kan Bokstart som koncept nå ut och föräldrar och barn känner igen                
det när det återkommer på flera av de sammanhang där de befinner sig. Den              
mjukdjurselefant som delades ut på hembesöken och är med på bild i broschyrerna,             
delas också ut till förskolan så att barnen känner igen den när de kommer dit. I den                 
nya nationella satsningen på Bokstart efter pilotprojektet har man dock på nationell            
nivå bytt grafisk form och elefanten är borta. Förutom att känna igen den grafiska              
formen och namnet Bokstart kommer också budskapet om läsning och böcker från            
flera håll genom att flera verksamheter är med i verksamheten. 
 
Förskola, öppen förskola och BVC kan hjälpa till att sprida information om            
biblioteket. Exempelvis lyfte flera intervjupersoner fram att man behöver sprida          
information om att det är gratis att gå till biblioteket och gratis att låna böcker. De                
kan också hjälpa till att sprida information om vad vad man kan göra på biblioteket,               
som att gå på sagostund och andra evenemang. Bristen på tillgång till grundläggande             
information om biblioteket, som att det inte kostar något att använda, kan sägas vara              
ett dolt problem, precis som dåliga läs- och skrivkunskaper ofta är ett dolt problem              
enligt EU High level Group of Experts (2012). BHV-sjuksköterskan beskriver hur           
hon introducerade hembesöken för de familjer som skulle bli kontaktade av           
biblioteket: 

 
Och då kunde ju vi informera, att biblioteket kommer höra av sig. [...] Det är inte så många                  
som pratar svenska. Får man då hem ett brev [...] ”Nu kommer vi hem till er”. Det är svårt för                    
dem att veta alltid, vad det är. 

 
Bibliotekarierna beskriver att BHV-sjuksköterskan är en nyckelperson för att kunna          
nå ut till familjerna. Detta eftersom BHV-sjuksköterskan träffar i princip alla           
familjer. Bibliotekarierna menar också att BHV-sjuksköterskans är någon som         
föräldrarna litar på och har en viss auktoritet. Om denna informerar om bokstart ger              
det därför verksamheten legitimitet. Även BHV-sjuksköterskan håller med om att          
hon är en person som familjerna litar på, mycket beroende på att hon har en etablerad                
relation med familjen.  

 
En förskollärare på förskola diskuteradr hur man når ut med information om            
möjligheten att låna hem de bokpåsar som finns på förskolan. Bokpåsarna är en del              
av samarbetet med biblioteket och är påsar som bibliotekarierna packat ihop.           
Bokpåsarna kan bestå av böcker på ett visst tema eller böcker riktade till en viss               
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åldersgrupp eller böcker på ett visst språk. På förskolan är det oftast samma föräldrar              
som lånar hem dem och förskolepersonalen måste arbeta aktivt för att nå ut till nya               
personer.  

 
Om jag uppfattar det rätt så är det samma föräldrar som lånar. [...] Det är också ett uppdrag                  
som vi har, att påminna “Ska ni inte passa på att låna hem lite nu?”. Det tror jag vi glömmer                    
bort ibland. Annars så är det föräldrar som kommer [...] och så har de lånat alla påsar som                  
finns! [...] Antingen är det föräldrar som lånar mycket eller också så lånar man inte alls.                
Tyvärr.  

 
Något som påverkar möjligheterna att arbeta läsfrämjande i de olika verksamheterna           
är deras olika grad av frivillighet. Öppna förskolan och biblioteket är helt öppna             
verksamheter som bara når de som frivilligt söker sig dit. BVC däremot når i princip               
alla familjer som får barn i Sverige, och förskolan når också en väldigt stor andel. En                
förskollärare på öppna förskolan reflekterar kring hur man arbetar för att få ut ett              
budskap samtidigt som man inte vill riskera att skrämma bort besökare.  
 

[...] det är ju också så att föräldrarna väljer ju själva här om de vill komma hit. [...] Trivs de                    
inte med mig då kommer de inte och då står jag här utan föräldrar och barn och vad har vi då                     
för vits med det? Så det är ju ett givande och tagande. Jag har ett budskap jag vill förmedla                   
men jag vill att de ska komma ändå. [...] Jag kan inte ställa några motkrav härifrån alls. Då                  
måste jag göra det så intressant att man vill. [...] Och så är det på biblioteket också.  

 
På frågan om det fanns någon skillnad i hur de olika yrkesgrupperna arbetade med              
det läsfrämjande uppdraget svarade en av bibliotekarierna att det finns stora           
skillnader mellan hur personal inom bibliotek och BVC arbetar. 
 

Ja, det är ganska stor skillnad tänker jag. Det är ju liksom medicinskt. [...] De har så stort                  
ansvar också. De har så stor kontroll, de är en kontrollenhet. Vi är ju inte det alls på samma                   
sätt. [...] Men vi kan vara med och inspirera och öppna upp för möjligheter och så där. Men                  
de har ju mycket mer makt. 
 

BHV-sjuksköterskan beskriver att hon samtalar om språkutveckling med föräldrarna,         
och beskriver olika sätt att göra det på.  
 

Vi brukar prata rätt mycket om hur det går med språket tidigt och där pratar vi ju mycket om                   
hur föräldrarna kan hjälpa barnen. Just med språkutveckling, och det är ju framförallt med              
böcker, alltså prata mycket med (barnen). Det är ju många föräldrar som inte kan läsa. Men                
[...] man kan prata om bilderna. Det behöver inte vara att man sitter och läser en text rakt upp                   
och ner.  
 

En pedagogisk strategi som flera intervjupersoner berättar att de använder sig av är             
att visa med praktiska exempel. Detta kan göras på öppna förskolan under            
sagostunder, men är inte lika lätt på biblioteket. Det görs till viss del på sagostunder               
på biblioteket, men de som söker sig dit är redan övertygade om att sagostunden är               
något som funkar för deras barn. Det beskrevs som ett av styrkorna med             
hembesöken, att man kunde visa praktiskt att det går att läsa för alla barn, och riktigt                
små barn. En bibliotekarie reflekterar kring vad hon lärt dig av att arbeta med              
Bokstart: 
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Den största erfarenheten är väl hur viktigt det är att komma med praktiska exempel, att visa.                
Att inte bara sitta och föreläsa för de vuxna utan sätta sig ner på golvet med bebisen. [...] Och                   
visa böckerna och leka med dem och ha konstiga ljud för oss och härma djuren och verkligen                 
visa att “man kan läsa så här!”. Man kan ta ett par sidor och sedan tappar bebisen intresset och                   
det är helt ok. Man håller bara på så länge det är kul. Det var jättemånga föräldrar som [...]                   
tyckte att “mitt barn kommer inte ha tålamod [...] Läser gör vi sedan när de är ett, två år.” Sen                    
när vi visar det så blir de jätteförvånade föräldrarna! Det fungerar! “Hon tycker det är kul”,                
“Han lyssnar jättemycket på dig och ditt ansikte”.  
 

Sagostunden beskrivs av bibliotekarier och förskollärare som en speciell och magisk           
stund för barnen. Förskollärarna menar också att det speciella kan förhöjas av att             
någon annan håller i en sagostund, och alltså gör samma sak som man gör på               
förskolan eller hemma, men att det blir mer speciellt om man får vara med om det på                 
biblioteket eller öppna förskolan. På frågan om vad de skulle vilja göra mer av i sin                
verksamhet svarade en förskollärare på öppen förskola: 
 

Vi skulle ha mer sagostunder. Det blir lite annorlunda när någon annan kommer hit eller om                
vi går till biblioteket och någon annan har det. [...] Det blir mer en grej av det när det är                    
någon annan.  

 
Flera intervjupersoner återkommer till läsningen som en mysig stund. Förutom att           
vara bra för barnets språkutveckling är högläsning en fin stund för barnet och             
familjemedlemmen att ha tillsammans. Att ha sagostund på biblioteket, förskolan          
eller öppna förskolan såväl som hemma blir ett sätt att umgås och mysa tillsammans.              
Lässtunden som ett sätt att ha det mysigt tillsammans är också en del av den               
informationen som bibliotekarierna vill sprida till familjerna genom        
bokstartsverksamheten. Att läsa för barnet är inte bara något instrumentellt som ska            
lära barnen att bli kompetenta läsareutan också ett tillfälle att umgås med barnen,             
något relationsbyggande mellan barn och vuxen. En förskollärare på öppen förskola           
beskriver hur de arbetar med att uppmuntra föräldrar till att vara med på sagostund,              
även om föräldrarna säger att barnet är för litet eller inte kan sitta stilla och lyssna.  
 

Så där får vi jaga på dem lite ”Det är jättebra, och tänk att man kan sitta tillsammans och höra                    
en berättelse, och träna ord” [...] ”Jaja, men mitt barn kan inte” ”Nej men vi provar en stund,                   
går det inte så får man resa sig och gå ju”. ”Jaja. okej.” [...] Det gäller ju att försöka fånga                     
upp dom vuxna så att säga. Och att det är en magisk stund [...] vi [...] är lite hårda med att det                      
är ingen lek då, utan då sitter vi ned och läser. 

6.9 Att stödja flerspråkighet 

Metoder för att arbeta med flerspråkighet var något som kom upp under alla våra              
intervjuer, med både förskollärare, bibliotekarie och BHV-sjuksköterska.       
Bibliotekarierna tar upp frågor kring flerspråkighet som exempel på frågor de ofta            
fått under hembesöken.  
 

Men sen är det många som har frågat också om flerspråkighet, om man kan prata flera språk                 
med barnet och det har vi ju uppmuntrat. Och sen är det många som har, det är ju många som                    
inte vill prata sitt modersmål utan bara svenska, fast att dom inte har pratat så jättebra                
svenska, och då försöker vi ju säga att det är ju så viktigt med modersmålet.  
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Axelsson lyfter fram att användningen av modersmål skiljer sig mellan olika           
flerspråkiga familjer. Läsfrämjande arbete med flerspråkiga familjer kan därför         
ibland innebära just att ge stöd och praktiska råd för att familjen ska orka och våga                
tala sitt modersmål. (Axelsson 2010). Att hembesöken gett möjlighet för personer           
som inte är helt bekväma med att använda svenska att ändå göra det, genom att de                
befinner sig i ett mindre sammanhang som är mer avslappnat, beskrivs av            
bibliotekarierna som en av de stora fördelarna med hembesöken. 
 

Om vi nu bara bortser från hur resurskrävande och hur mycket tid, personal och pengar så var                 
det så mycket fördelar med det personliga mötet. Det tror jag inte man kan uppnå på något                 
annat sätt. Att komma hem till någon och få vara gäst i dens hem och man kan sitta i lugn och                     
ro. Och framför allt att många personer, många som inte hade svenskan som sitt starka språk                
eller knappt pratar svenska [...] de sätter sig inte i en stor grupp i första taget och kommer med                   
frågor [...] som gäller [...] flerspråkighet och modersmål och vad man ska prata och vilket som                
är bäst. Det gör man inte i en stor grupp. Det kunde vi prata om i lugn och ro.  

 
Även BHV-sjuksköterskan har ett liknande resonemang, om att det krävs mer för att             
ta sig till en träff på biblioteket eller familjecentralen, särskilt om man inte kan              
språket, även om det finns möjlighet till tolkning. Hon menade att det är en högre               
tröskel för att komma på öppna träffar och föräldragrupper som BVC bjuder in till              
och att detta är ett hinder i arbetet med den nya bokstartsverksamheten. Även om              
BVC alltid erbjuder tolk även vid sådana tillfällen så att språket inte ska kännas som               
ett hinder, menar hon att det nog ändå gör det: 

 
Att det inte [...] ska hindra. [...] många kanske tror att det krävs någonting. Att man kommer                 
till en föräldragrupp för att prata, [...] ska jag berätta hur jag gör, [...] men det får man ju                   
också [...] säga att det krävs ingenting, utan bara kom. Vill man säga något så får man. Och                  
vill man bara sitta i bakgrunden så är det okej.  

 
De olika verksamheterna har strategier för att nå ut till föräldrar som inte pratar              
flytande svenska men det finns också hinder i arbetet, bland annat tillgången till             
böcker på olika språk och avståndet till biblioteket, vilket vi återkommer till nedan.             
Ett annat hinder som återkommer i intervjuerna är att få tid att prata med föräldrarna               
om detta, som är en av många saker de ska hinna med. En förskollärare berättade att                
de till exempel har pratat om flerspråkighet och vikten av att läsa för sina barn på                
föräldramöten och skrivit om det i månadsbrev:  

 
“Kom och titta vad för saga vi håller på med! Låna den och berätta på ert modersmål!” Det                  
finns ju de här tvillingböckerna. Nu riktar de sig ofta till lite äldre barn. Det [...] har jag jobbat                   
med med de lite äldre barnen. Då lånade jag tvillingböcker och så fick barnet ta med sig. Jag                  
läste svenska här och så fick barnet ta med sig på modersmål. Jag brukade säga “Nu ska du få                   
en läxa”. Till föräldern också. “Nu vill jag att du läser det här för ditt barn [...] Så på måndag                    
pratar vi om det barnet och jag.” Det är roligt! [...] jag har älskat att jobba utifrån böcker och                   
utifrån sagor.  

 
Den gåvobok som delas ut på biblioteket finns numera på tre olika språk, svenska,              
engelska och arabiska. Tidigare fanns den bara på svenska. En förskollärare nämnde            
också att även om man läser en bok på svenska så kan man prata om bilderna på sitt                  
andra språk. Speciellt när det gäller pekböcker och bilderböcker för små barn kan             
boken blir något att samlas kring och samtala om på sitt hemspråk.  
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Ett annat sätt att stödja flerspråkighet är att ha en modersmålstränare, som är med i               
verksamheten och pratar barnets modersmål. Det hade tidigare funnits på en av            
förskolorna berättar en förskollärare: 
 

Jag kunde berätta en saga på svenska, och direkt efter så tog hon (vid) .. Då hade vi bara de                    
arabisktalande barnen, och så skiftade vi. Vi kunde rimma, ramsa och sjunga på svenska och               
sedan på arabiska och så växlade vi. Det var jätteroligt! Barnen försökte lära mig arabiska.               
Det saknar jag. [...] Vi har pedagoger som är tvåspråkiga så vi kan ta hjälp av dem                 
naturligtvis [...] vi har väldigt många språk. Men vi har inte för alla [...] jag saknar möjlighet                 
att barn får höra böcker och sagor på (sitt) modersmål.  

 
Att prata med barnen om deras olika språk och uppmuntra och att befästa alla språk               
är lika mycket värda var en annan strategi som en förskollärare berättar om.  

 
Att skriva på svensk-arabiska till exempel, det är också ett sätt att befästa (att) det språket är                 
lika viktigt. [...] “Det är ju bra (att) du kan två språk!” så det är klart det inte är nåt som är                      
mindre värt. 
 

Att visa att hemspråket är legitimt i det svenska samhället lyfts upp av både Axelsson               
och Rozajec som viktigt i arbetet med flerspråkiga barn. (Axelsson 2010; Rozajec            
2001).  
 
I BVC:s verksamhet använder man sig av tolk men i de öppna verksamheterna på              
biblioteket och öppna förskolan förekommer det inte hos de verksamheter vi har            
undersökt. Ibland finns personal som kan flera språk, men det är inte alla flerspråkiga              
familjer som möter personal som kan deras hemspråk. En förskollärare på öppna            
förskolan berättar: 

 
Vi har haft en tjej här [...] några timmar i veckan innan som pratade arabiska. Det                
underlättade mycket! Men [...] vi har sällan tolk på öppna förskolan utan föräldrarna hjälps åt               
att översätta till varandra. 

6.10 Tillgång till litteratur 

I stadsdelen Karlslund i Landskrona där en stor del av hembesöken under            
pilotprojektet ägde rum fanns tidigare ett områdesbibliotek som nu är nedlagt. Detta            
kom upp i flera av de intervjuer som gjordes i området, på förskola och öppen               
förskola. Det finns ett skolbibliotek som är gemensamt för områdets skolor. Även            
förskolorna har tillgång till skolbiblioteket och går dit på sagostund på vissa tider.             
Avsaknaden av ett bibliotek i närområdet innebär ett geografiskt hinder för de            
boende att ta sig till biblioteket. En förskollärare som arbetar i området reflekterar             
kring detta.  
 

Nackdelen här ute kan jag ju tycka, [...] här finns ju inget bibliotek, utan det är ju i centrum.                   
[...] För innan har vi ju haft. Nu har vi ju ett skolbibliotek, men det är inte öppet för                   
allmänheten.  
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EU High Level Group of Experts lyfter fram att biblioteket har en viktig roll för att                
skapa tillgång till böcker och möjliggöra litteracitet. Särskilt för familjer som inte har             
råd att själva köpa så många böcker. (EU High Level Group of Experts 2012).              
Avståndet till biblioteket är ett problem för familjer som bor i området såväl som för               
förskolorna som ligger där. Om det är för långt till biblioteket kan man inte gå dit                
med barnen som en del av verksamheten eftersom det tar för lång tid att ta sig fram                 
och tillbaka.  
 
Även öppna förskolan förhåller sig till det geografiska avståndet till biblioteket. En            
av de öppna förskolor vars personal vi intervjuade ligger nära biblioteket och den             
andra ligger längre ifrån biblioteket. Den som ligger i Karlslund fick ta över böcker              
från det gamla områdesbiblioteket när det lades ner.  
 

Vi har ju en del böcker som vi fick för att man lade ner filialbiblioteket här borta. Det lade                   
man ner precis när vi skulle starta så vi fick en bra uppsättning barnböcker, och vuxenböcker                
som föräldrarna lånar hem. Det är ingen registrering. Förtroendelån kallas det väl? Det var              
mer i början föräldrarna lånade. [...] Nu har det funnits i fem år, man behöver byta ut lite                  
böcker om det ska fungera riktigt. Men vi har böcker här iallafall. [...] Inte så att vi behöver                  
gå och låna utan att vi har dem här.  

 
En bibliotekarie reflekterade kring tillgången på böcker i hemmet på tal om de             
hembesök de gjort under pilotprojektet. 
 

[...] när man går hem till familjer [...] så blir det så tydligt att det inte är alla som har tillgång                     
till böcker och litteratur och en språklig miljö eller vad man ska säga.  
 

En förskollärare pratade om vikten att ha böcker tillgängliga i rummet på förskolan.             
Att inte ställa undan dem för högt så att barnen inte når dem vilket görs ibland om                 
personalen är rädd att barnen ska ha sönder dem. Hon berättade att bibliotekarierna             
hade pratat om att barnen får bita på låneböckerna och att det inte är hela världen om                 
de går sönder.  
 

Det tycker jag också är positivt, för annars hade man haft den här känslan att [...] det går inte                   
och då hamnar dom oftast högst upp ju, och då får inte barnen tillgång till dem.  

 
Fenomenet att förskollärare sätter undan böcker där barnen inte kan nå dem, med             
motiveringen att man är rädd om böckerna nämns även i studien av Damber, Nilsson              
och Ohlsson (2013). En annan förskollärare reflekterar kring vikten av att böcker            
finns tillgängliga i rummet på förskolan, vilket möjliggör att ett barn spontant kan             
sätta sig med en bok, och läsa eller leka med den eller prata om den.  

 
Att de ska finnas. Att man kan sätta sig med en bok [...] även om de inte kan läsa själva så är                      
det viktigt för dem att få uppleva böcker. På olika sätt [...] det ska vara synligt kanske när man                   
leker, i köket kanske man ska få ha receptböcker eller bilder och pekböcker med maträtter.               
[...] Det kan ju vara en koppling till den miljön man är i.  
 

Denna beskrivning av hur barnen upplever böcker på olika sätt överensstämmer med            
det Björklund (2010) beskriver med begreppet litteracitet i de tidiga åren. I begreppet             
inkluderas olika aktiviteter som när barnen pekar på bilder i böcker, läser högt             
tillsammans, läser ensamma eller bär runt på böcker. Björklund framhåller vikten av            
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fysisk kontakt med böcker, barnen vill handskas med och bläddra i böcker.            
(Björklund 2010). På ett liknande sätt menar Halldén att boken är en artefakt som              
används både för interaktion med andra, och som legitimering för att få vara ensam              
och sitta och läsa. (Halldén 2010). 

 
Damber, Nilsson och Ohlsson lyfter fram att vissa förskolor har möjlighet att gå till              
ett närliggande bibliotek eller få besök av en bokbuss, och vissa inte (Damber,             
Nilsson & Ohlsson 2013). I Landskrona finns ingen bokbuss. En av förskollärarna på             
en förskola i Karlslund har tidigare arbetat på en annan förskola som låg nära              
huvudbiblioteket, och berättar att det underlättade arbetet med läsning, särskilt för           
barn med flera språk, eftersom stadsbiblioteket har ett större utbud av barnböcker på             
flera språk än vad som är möjligt att ha på en enskild förskola.  
 

Så då började jag jobba mycket med barnen med böcker och samma bok på olika språk. Så att                  
de fick se ”ÅH! och titta, Åh, men det är ju på ditt språk” [...] ”Åh detta är ju Kalles bok, på                      
svenska och denna här är på polska” 

6.11 Sammanfattande analys utifrån teoretiska perspektiv 

I detta avsnitt diskuterar vi våra resultat i relation till de teoretiska begrepp och              
ramverk som presenterats i kapitel 4. Analysen har fokus på de isomorfa processerna             
inom nyinstitutionell teori som tvingande, imiterande och normativa krafter i          
samverkan för läsfrämjande arbete. Inom nyinstitutionell teori använder vi oss även           
av Boxenbaums teoretiska ramverk gällande hur idéer förflyttar sig inom ett fält.            
Med begreppen från kulturgeografi diskuterar vi hur avstånd och närhet påverkar det            
läsfrämjande arbetet.  

6.11.1 Tvingande krafter  

I nyinstitutionell teori anses organisationer med samma mål och som interagerar och            
ansvarar för liknande målgrupp tillhöra ett och samma organisatoriska fält. Bibliotek,           
förskola och barnhälsovård har ett gemensamt mål i språkutveckling och          
läsfrämjande arbete för det gemensamma professionella objektet små barn och deras           
föräldrar. Professionsgrupper, lagstiftning, politiker och organisationens omgivning       
skapar institutionella krav på hur arbetet ska utföras för att utgöra legitima            
aktiviteter. Som tidigare nämnts i teorikapitel avsnitt 4.2.1 gällande isomorfa          
processer inom ett organisatoriskt fält avser tvingande krafter både informella och           
formella lagar liksom regler vilka en organisation måste förhålla sig till.           
(Eriksson-Zetterqvist 2009).  
 
I samtal om Bokstart och det läsfrämjande arbetet framhåller bibliotekarierna i våra            
intervjuer bibliotekets demokratiska uppdrag som beskrivs i bibliotekslagen.        
Förskollärarna diskuterar arbetet utifrån de verksamhetsuppdrag de har att följa, där           
läsfrämjande kan kopplas till förskolans strävandemål i läroplanen.        
BHV-sjuksköterskan har hälso- och sjukvårdslagen och det basprogram hon följer          
för barns utveckling. Våra intervjupersoner ser att Bokstart tydligt går att koppla till             
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deras respektive verksamheter och menar att det finns stöd och utrymme i lag och              
styrdokument att samverka kring läs- och språkfrämjande arbete i Bokstart.  
 
Våra intervjupersoner argumenterar för samverkan utifrån sina respektive formella         
verksamhetsuppdrag. Bibliotekarierna och förskollärarna framhåller att mycket av        
samarbetet idag är personbundet och ser därför ett behov av tydligare           
samverkansavtal med tydliga uppdrag och ansvarsområden. När en bibliotekarie talar          
om risken att Bokstart ses som kejsarens nya kläder är det för att verksamheten kan               
misstolkas som att man ges projektmedel för läsfrämjande innovation, fast att           
samarbete redan existerar mellan biblioteket, BVC och förskolor. Den risken menar           
hon finns om inte långsiktiga samverkansavtal för läsfrämjande arbete skapas. 
 
Behovet av tydliga samverkansavtal betonas i flera intervjuer. För att det           
läsfrämjande arbetet ska lyckas krävs handlingsutrymme att utforma verksamheterna         
så att de passar de lokala förutsättningarna. En förskollärare på öppna förskolan            
berättar hon har färre regler om verksamhetsdokumentation. Hon kan till skillnad           
från förskolan lägga mer arbetstid på mötet med barnen och föräldrarna. Förutom att             
lägga tid på mötet med föräldrar och barn poängterar bibliotekarier vikten av att få              
tid att reflektera över det läsfrämjande arbetet i Bokstart.  
 
I nyinstitutionell teori beskrivs likriktning som att en svagare organisation i           
beroendeställning anpassar sig till den starkare (DiMaggio & Powell 1983). Denna           
beskrivning överensstämmer med den styrning Statens kulturråd utför som starkare          
organisation som kan formulera riktlinjer för samverkan och prioritering av          
familjelittracitet i utdelning av projektmedel för läsfrämjande arbete. Bibliotekarierna         
berättar att utan Statens kulturråds finansiella stöd till pilotprojektet Bokstart hade           
arbetet överhuvudtaget inte gått att genomföra då det inte finns budgetutrymme i den             
ordinarie verksamheten. Den kommunala budgeten som sätter ramarna för         
folkbibliotekets verksamhet är också något bibliotekarierna i Bokstart fått anpassa          
sig till då hembesöken efter pilotprojektet lades ner i Landskrona. Arbetsmetoden har            
dock fortsatt att användas i andra kommuner där pilotprojektet övergått till ordinarie            
verksamhet.  

6.11.2 Mimetiska krafter i samverkan för läsfrämjande arbete  

 
Bibliotekarierna berättar hur de i det tidigare pilotprojektet Bokstart inför hembesök           
inhämtat kunskap från bland annat en av Statens kulturråd anordnad föreläsning av            
en BHV-sjuksköterska vars profession har lång erfarenhet av och kunskap om av            
hembesök i hälsofrämjande arbete för små barn och stödjande samtal till föräldrar.            
Det går i linje med att organisationer inom samma fält väljer att imitera varandra när               
de vill uppnå samma eller liknande resultat, samtidigt som de spar både tid och              
resurser på att inte göra om andras misstag (Eriksson-Zetterquist 2009). Utifrån           
skilda kompetenser och infallsvinklar i det läsfrämjande arbetet finns det fördelar           
med att få kunskap av varandra. Bibliotekarierna framhåller förskollärarnas         
pedagogiska kompetens, BHV-sjuksköterskans kunskap om barns utvecklingsstadier       
och de samtal hon har med föräldrarna.  
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I flera intervjuer belyser våra intervjupersoner skillnaderna i de olika yrkenas mandat            
att ge råd till föräldrarna. Bibliotekarier och förskollärare på öppna förskolan menar            
att BHV-sjuksköterskan genom basprogram med hembesök och kontinuerliga träffar         
har förutsättningar för samtal. BHV-sjuksköterskan har också en yrkesmässig         
legitimitet och auktoritet att kunna ge råd till föräldrarna. Genom          
BHV-sjuksköterskans legitimitet att samtala om språkutveckling och rådge föräldrar         
avseende läsning samt uppmuntra till vidare kontakt med öppna förskolan och           
bibliotek blir hennes förmedlingsarbete av vikt. Den information        
BHV-sjuksköterskan ger om läsning utifrån Bokstart kan utvecklas av förskollärare          
och bibliotekarier när de i sin tur möter barn och föräldrar. BHV-sjuksköterskan såg             
en fördel i att genom Bokstart få ett färdigt koncept att samtala om språkutveckling              
och läsfrämjande i mötet med föräldrarna. 
 
På familjecentraler arbetar BVC, öppna förskolan, tandvården och socialrådgivare         
samlade under samma tak för att från samhällets sida skapa sammanhang för            
familjerna. Det ger dem också möjlighet att ta vara på varandras kunskap och vara ett               
gemensamt stöd i arbetet då de möter föräldrar och barn i olika situationer. En              
intervjuperson från öppna förskolan ser styrkan i det gemensamma, men betonar           
också kunskapen om var den yrkesmässiga gränsen slutar. Hon förhåller sig kritiskt            
till när biblioteksrummet utformas så att de minsta barnen och deras föräldrar            
tillbringar allt längre tid där, men utan att erbjudas tillgång till samma            
personalresurser och kompetens som personalen inom öppna förskolan har. Hon såg           
styrkan i en närmare samverkan med bibliotek i såväl besök med föräldragrupper för             
sagostunder, teatrar och litteraturtips som att bibliotekarierna besökte öppna         
förskolan samt fortsatt samarbete med de bokpåsar som biblioteket placerat på öppna            
förskolan för utlåning. Förskollärarna framhöll att boktips och kunskap om litteratur           
och läsning för små barn som bibliotekarierna informerar om är något som de inom              
sina verksamheter i sin tur vidareförmedlar till föräldrar men också något de            
använder sig av i sin egen verksamhet.  
 
Bibliotekarierna berättar om stöd de fått genom nätverk från de utbildningar de            
deltagit på i pilotprojektet Bokstart vilka arrangerats av Statens kulturråd där de            
bland annat fått ta del av internationell forskning om Bokstart och de            
samverkansmodeller som finns i andra länder, närmast i Danmark. Det framkom vid            
ett flertal tillfällen att relationsbyggande inte bara gällde som en framgångsfaktor i            
samtal med familjerna utan även för samarbetet mellan personer från de olika            
professionerna. De samtal som uppstår mellan och efter föreläsningar och          
verksamhetsmöten menar en bibliotekarie är en förutsättning för kunskapsutbyte och          
att våga komma med idéer och förslag till samverkan. De gav exempel som en              
informell facebookgrupp de har genom pilotprojektet Bokstart men också hur en           
studieresa till Mölndal med förskolepersonal gällande litteraturförskoleprofileringen       
lett till att de under resans gång lärt känna varandra.  
 
Under intervjutillfället med bibliotekarierna återkopplar de i samtalet till föregående          
dags presentation de gjort vid en konferens för barnbibliotekarier och          
bibliotekschefer arrangerad av Region Skånes Kulturförvaltning med ett deltema om          
Bokstart. Genom deltagande i forskningscirkel på Malmö Universitet får         
bibliotekarierna möjlighet att reflektera kring samverkan men också dokumentera sitt          
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samverkansarbete och de metoder de utvecklat så att andra folkbibliotek kan förhålla            
sig till dem i sin eventuella uppbyggnad av Bokstart eller andra läsfrämjande            
verksamheter.  
 

6.11.3 Normativa krafter i samverkan för läsfrämjande arbete 

 
En gemensam identitet skapas när yrkesverksamma inom ett fält genom utbildning           
får liknande värderingar och en gemensam identitet (DiMaggio & Powell 1983). De            
professioner som är med i studien har olika akademisk utbildning som förskollärare,            
sjuksköterska, bibliotekarie men befinner sig på ett fält med språkutveckling för små            
barn som professionellt objekt. En bibliotekarie talar i vår studie om att en styrka              
med Bokstart är att yrkesgrupperna har gemensamma mål utifrån sina skilda           
professioner.  
 
Genom gemensamma utbildningar och konferenser inom Bokstart skapas        
gemensamma normer och förståelse för varandras professioner och ingång till det           
språkutvecklande och läsfrämjande arbetet. I studien har vi sett att tidigare           
samarbeten som till exempel det kring bokpåsar på öppna förskolor och förskolor            
skapat grund för samsyn. Dock är professionerna som tidigare nämnts medvetna om            
de olika ingångar och mandat de har i arbetet. En förskollärare på öppna förskolan              
nämner att både öppna förskolan och bibliotek är frivilliga öppna verksamheter vilket            
är något som gör att verksamheternas uppdrag liknar varandra. I intervjuerna berättar            
våra intervjupersoner att de i sitt språkutvecklande och läsfrämjande arbete också kan            
bekräfta varandra. 
 
En bibliotekarie gör jämförelsen med mångspråksbibliotekeriens legitimitet, vars        
arbete är ett etablerat verksamhetsområde på folkbibliotek och menar att en           
bokstartsbibliotekarie i framtiden bör vara en lika självklar del av verksamheten.           
Genom arbetet med att förankra bokstartarbete både inom och utanför den egna            
organisationen tolkar vi det som att bibliotekarierna initierar nya institutionella          
normer för samverkan i läsfrämjande arbete. En förskollärare på öppna förskolan           
menar att synen på barns rätt till kultur och vad ett barn kan har ändrats och                
utvecklats under hennes tid i arbetslivet. Hon berättar att hon också arbetat för att              
kunskap och pedagogik för de allra minsta barnen ska vara en del av             
förskollärarutbildningen. Hon har bland annat bjudit in sig själv att föreläsa på            
utbildningen. Även BHV-sjuksköterskan framhåller vikten att det inom        
specialistutbildningar för sjuksköterskor som ska arbeta med barnhälsovård ska         
undervisas mer om språk- och läsfrämjande arbete. 

6.11.4 Bokstart som idé färdas inom fältet för läsfrämjande arbete 

 
Organisationer kopierar inte idéer om hur ett arbete ska utföras utan översätter dem             
och konkretiserar rekommendationer till lokala förutsättningar och förhållanden        
(Grape, Blom & Johansson 2006). Vi analyserar det praktiska arbetet med att            
implementera samverkan med Bokstart i Landskrona med hjälp av Boxenbaums teori           
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om en översättningsprocess i tre dimensioner. Den första dimensionen i denna           
översättningsprocess beskriver hur en praktik formas efter det som ses som mest            
meningsfullt och värdefullt i en idé, ur en enskild individs perspektiv. (Boxenbaums            
2006). När bibliotekarierna talar om Bokstart och läsfrämjande arbete för små barn            
menar de att det ytterst handlar om demokrati. De berör också kulturens egenvärde             
med lust och litteraturens magiska kraft, samt läsningen som en mysig stund. I våra              
intervjuer med lärare både på öppna förskolan och förskolan betonades även där lust             
i förhållande till läsning, men även lärande och rätten att läsa på sitt hjärtas språk               
som en del av alla barns lika värde. BHV-sjuksköterskan fokuserar på de            
språkutvecklande effekterna av läsning.  
 
Den andra dimensionen i översättningsprocessen berör hur en organisation strategiskt          
och på ett pragmatiskt vis kan mobilisera resurser och implementera en idé            
(Boxenbaum 2006). Bibliotekarierna betonar när de berättar om pilotomgången av          
Bokstart att en framgångsfaktor för det läsfrämjande arbetet med hembesök är att det             
skapade en grund för trygga samtal och relationsbyggande. I dessa samtal med barn             
och föräldrar kunde bibliotekarierna ge information och komplettera med praktiska          
exempel. Fördelen med hembesök var också att de nådde familjer som tidigare inte             
besökt biblioteket. Genom att finnas tillgängliga på de arenor där små barn och deras              
föräldrar befinner sig såsom familjecentraler och BVC och genom ökad samverkan           
med de andra professionerna hoppas de nu kunna vara varandras förlängda armar i             
ett långsiktigt hållbart läsfrämjande arbete. När bibliotekarierna talar om det          
samverkansarbete som nu är under uppbyggnad nämner de vikten av ödmjukhet, att            
ge förslag men att inte ta kommandot i utformandet av samverkan, utan låta alla              
professionerna vara delaktiga i utformandet. På öppna förskolan menar         
förskollärarna att Bokstart och samverkan är en naturlig del i deras arbete då de på               
familjecentralen arbetar med små barn och deras föräldrar och ser styrkan i att arbeta              
samlat över professionsgränserna. På BVC berättar BHV-sjuksköterskan vi intervjuat         
att hon ser det som en fördel att hon genom Bokstart som hon uttrycker det, blir lite                 
serverad, i hur hon kan samtala och ge exempel om språkutveckling med barnen och              
föräldrar hon möter. 
  
Den tredje dimensionen i översättningsprocessen i lokal förankring innebär enligt          
Boxenbaum att man använder sig av begrepp och praktiker som redan används            
(Boxenbaums 2006). Våra intervjupersoner framhåller att de genom att sätta sig in i             
varandras praktiker kan lära av varandra. På så sätt utvecklas en särskild kunskap             
inom Bokstart där de olika yrkesgrupperna kan använda sig av yrkesmässiga termer,            
exempel och begrepp.  
 
Då bibliotekarierna inom den bokstartsverksamhet som nu byggs upp i Landskrona           
saknar ekonomiska resurser till hembesök men BHV-sjuksköterskan i sin         
yrkespraktik genomför dessa kan Bokstart i samverkan fortsatt förmedlas genom          
hembesök. BHV-sjuksköterskan berättar att hon genom Bokstart får möjlighet att          
praktiskt ge råd om språkutveckling när hon träffar de små barnen och deras             
föräldrar. Bibliotekarierna använder begreppet läsfrämjande arbete och       
BHV-sjuksköterskan använder begreppet språkutvecklande arbete. Likt Boxenbaum       
beskriver hur det amerikanska arbetssättet Diversity Management kunde        
implementeras i Danmark inom ramen för redan etablerade CSR (Boxenbaums 2006)           
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kan det som bibliotekarierna beskriver som läsfrämjande arbetet i Bokstart där           
hembesök är en viktig del genom förankring i barnhälsovårdens språkutvecklande          
arbete fortsätta i Landskrona.  
 
Bibliotekarierna har också i samverkan med öppna förskolan genom att          
verksamheterna besöker varandra en möjlighet att ge praktiska exempel och lästips           
samt få ta del av den kunskap förskollärare har i det pedagogiska arbete de utför och                
kunskapen om vilka behov familjerna de möter har. På biblioteket har sedan tidigare             
en bokgåva getts till små barn i form av Barnens första bok. Bibliotekarier säger nu               
att de bokstartifierar denna verksamhet. De skapar då ett nytt begrepp som            
inkluderar flera praktiker. Våra intervjupersoner framhåller alla vikten av att ha           
förankring högre upp i organisationen och mot utbildningarna vilket också          
överensstämmer med vad Grape, Blom och Johansson beskriver som nödvändigt. De           
menar att chefer och politiker med formell makt att besluta över samverkan bör             
skapa en samsyn om mål och medel till verksamheten. (Grape, Blom & Johansson             
2006).  

6.11.5 Rumsligt perspektiv och tillgänglighet 

 
Inom kulturgeografi används begreppet sociorumslig dialektik, vilket innebär att det          
sociala och rumsliga har en ömsesidig relation och påverkar och skapar varandra.            
Rummet både formar och utformas av människor (Gren & Hallin 2003). Med detta             
synsätt påverkar sociala relationer mellan besökare och bibliotekarie besökarens         
tillgång till biblioteket. Därför kan tillgången till biblioteket förbättras om          
bibliotekarierna arbetar relationsbyggande. Med en relationell rumsuppfattning       
menas att ett rum kan skapas, förändras och förstöras och att människor producerar             
sociala rum. Med begreppet sociorumsliga praktiker menas att människors         
handlingar är både rumsliga och sociala (Gren & Hallin 2003). Relationsskapande är            
ett sätt att överbrygga de till exempelvis språkliga och sociala hinder som kan finnas              
för människor att besöka biblioteket. En bibliotekarie beskriver att det är lättare för             
familjer att besöka biblioteket när de har träffat dem som jobbar där och “vet att de är                 
snälla”. Öppna förskolans förskollärare berättar att de genom att följa med sina            
besökare från öppna förskolan till biblioteket hjälper dem att känna sig trygga på             
biblioteket. Förskollärarna skapar tillgång till biblioteket genom att följa sina          
besökare från ett tryggt rum till ett annat. När man går in i en institutionsbyggnad går                
man in i ett fysiskt rum men också ett socialt rum där man förväntas bete sig på ett                  
visst sätt (Gren & Hallin 2003). Att arbeta med tillgänglighet handlar därför om att              
bland annat informera om hur biblioteket fungerar. Våra intervjupersoner menar att           
man i det läsfrämjande arbetet inte kan utgå från att målgruppen känner till att              
biblioteket är gratis. Därför är en del av arbetet att skapa tillgänglighet att sprida              
denna information. Det relationsbyggande arbetet, och samverkan med andra         
professioner som arbetar relationsbyggande, är ett sätt att skapa tillgång till           
institutionella rum som biblioteksrummet.  
 
De av våra intervjupersoner som gör eller har gjort hembesök menar att språket inte              
upplevs som en lika stort hinder i hemmet, eftersom det är ett sammanhang som              
upplevs mer personligt och tryggt. En liknande reflektion gör förskollärare på öppen            
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förskola som menar att de kan överbrygga språkförbristningar med att använda           
google translate och kroppsspråk. Att ha en relation gör det här lättare att komma              
förbi språket som hinder. Hemmet är både en geografiskt plats och ett visst socialt              
rum. Bibliotekarierna uttrycker en oro för att de inte kommer att nå ut till familjer i                
samma grad när de inte längre gör hembesök. De gruppträffar som man arrangerar på              
BVC, öppen förskola och familjecentral riskerar att få ett lågt deltagande. Även om             
familjer har fått information om var och när träffen är och har tillgång till tolk vid                
behov. Att förskollärare och BHV-sjuksköterskor informerar om biblioteket är ett          
sätt att öka tillgängligheten. Likaså att bibliotekarier kommer till BVC:s eller öppna            
förskolans lokaler och informerar om läsfrämjande.  
 
Våra intervjupersoner förklarar att avståndet till biblioteket påverkar deras möjlighet          
att besöka det. Detta är ett problem både för verksamheterna förskola och öppen             
förskola och för privatpersoner. Endast de verksamheter som ligger nära          
stadsbiblioteket har möjlighet att gå dit. Förskolan i förorten uppgav att det var för              
långt för dem att gå till huvudbiblioteket som en del av verksamheten. Inom             
kulturgeografi används begreppet avståndsfriktion för att beskriva detta fenomen.         
Avståndsfriktion kan övervinnas genom exempelvis digital teknik och utvecklad         
kollektivtrafik (Gren & Hallin 2003). Men även om det finns kollektivtrafik har inte             
alla privatpersoner råd att åka, och en verksamhet som förskolan har inte möjlighet             
att åka långt med barngruppen om det tar för lång tid. Nedläggningen av ett              
områdesbibliotek får således negativa konsekvenser för det läsfrämjande arbetet.  
 
Fenomenet att det är lättare att använda det som finns nära - närhetsprincipen -              
fungerar såväl i makroperspektiv som ett mikroperspektiv. I ett mikroperspektiv är           
det viktigt att det finns böcker i rummet för att barnen ska kunna använda dem. I ett                 
makroperspektiv måste verksamheten ha tillgång till ett bibliotek i stadsrummet.          
Detta blir extra viktigt när det gäller tillgång till litteratur på fler språk än svenska.               
Det är svårt för en enskild förskola att ha böcker på flera olika språk, men en förskola                 
som ligger närmare huvudbiblioteket har möjlighet att utnyttja detta biblioteks          
samling av barnböcker på flera olika språk.  
 
Både BHV-sjuksköterskan och bibliotekarierna reflekterar över problematiken med        
den ojämna maktbalansen i samtalet mellan en privatperson och professionell. Det är            
lättare att ha ett mer avslappnad samtal under ett hembesök. Halldén och Markström             
använder begreppet intermediate domain för att beskriva hur en plats påverkar           
relationen mellan personer när de har olika roller i en institution. Ett exempel är              
förskolan där förälder och förskollärare har olika roller i det gemensamma           
omhändertagandet av barnet. Deras möte är både ett möte mellan två människor och             
ett möte mellan institution och medborgare. (Halldén 2007; Markström 2007).          
Hemmet blir under ett hembesök också en form av intermediate domain, men genom             
att familjen är på hemmaplan blir maktaspekten annorlunda och familjen är inte lika             
mycket i underläge. Det sociala rum som ett samtal sker i påverkar dess             
förutsättningar och innehåll.  
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7. Besvarande av frågeställningar och diskussion 

I detta kapitel diskuterar vi våra resultat och analys från föregående kapitel och             
besvarar våra frågeställningar. Vi påminner därför inledningsvis om vår         
övergripande frågeställning samt de underfrågor vi arbetar utifrån.  
 
Övergripande frågeställning: 
 

● Vilka förutsättningar finns för läsfrämjande arbete riktat till små barn i           
samverkan mellan bibliotek, barnavårdscentral, förskola och öppen       
förskola genom Bokstart? 

 
Underfrågor 
 

● Vilka förutsättningar för samtal har de olika professionerna i det          
läsfrämjande arbetet i Bokstart i mötet med små barn och deras           
familjer? 

● Hur påverkar rumslig tillgänglighet det läsfrämjande arbetet i Bokstart? 
● Vilka institutionella faktorer påverkar det läsfrämjande arbetet i        

Bokstart? 
 
Vi besvarar först var och en av underfrågorna och avslutar kapitlet med att diskutera              
den övergripande frågeställningen.  
 
Vilka förutsättningar för samtal har de olika professionerna i det läsfrämjande           
arbetet i Bokstart i mötet med små barn och deras familjer? 
 
Inom biblioteks- och informationsvetenskap används begreppet referensintervju om        
samtal där användare formulerar informationsbehov och bibliotekarie försöker möta         
detta. (Ross, Nilsen & Radford 2009). Vi har i arbetet med denna studie sökt ett               
begrepp som beskriver samtalet och mötet med barn och familjer i Bokstart där             
bibliotekarier bland annat ger boktips och uppmuntrar föräldrarna att läsa för barn            
när de är riktigt små och visar med praktiska exempel hur det kan gå till. Här anser vi                  
att begreppet läsfrämjande arbete är för brett för att beskriva den konkreta situationen             
som uppstår som en del av detta arbete. Bibliotekarierna som vi intervjuat har             
beskrivit att de själva använder ordet bokstartifiering; att ett samtal bokstartifieras           
när denna situation uppstår. Bibliotekarierna kan på samma vis säga att de bokstartar             
när de beskriver sitt arbete eller beskriva en läsfrämjandeverksamhet med ett utökat            
fokus på språkfrämjande och pedagogik för små barn och deras föräldrar som att den              
bokstartifieras. Att något bokstartifieras rör inte bara bibliotekariernas samtal och          
möten utan begreppet inkluderar också de andra samverkande yrkesgruppers         
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verksamhet. Bibliotek, BVC, förskola och öppna förskolan vill i samverkan genom           
Bokstart utveckla ett gemensamt arbetssätt. De vill bokstartifiera verksamheter som          
till exempel utdelningen av Barnens första bok. Genom bibliotekariernas samverkan          
lokalt kan läsfrämjande arbete fortsatt ske både på bibliotek och i förskolan samt             
BHV-sjuksköterskans hembesök. 
 
De olika professionernas möjlighet att arbeta relationsskapande med små barn och           
deras familjer påverkar förutsättningarna för läsfrämjande samtal och därmed         
möjligheten att arbeta läsfrämjande. Möjligheten för de olika professionerna att nå ut            
till små barn och deras föräldrar i det språk- och läsfrämjande arbetet varierar. Alla              
nyblivna föräldrar erbjuds förebyggande insatser som stöd för barnets fysiska,          
psykiska och sociala utveckling av BVC. Där byggs ofta långvariga relationer med            
ett inledande hembesök hos familjen redan veckan efter förlossningen.         
BHV-sjuksköterskan träffar alla barn och deras föräldrar i större utsträckning än           
verksamheterna öppen förskolan och bibliotek. På så vis blir barnmorskans          
bokstartifierade samtal och information det som når flest föräldrar. Bibliotekarierna          
har sedan pilotprojektets slut inte möjlighet till hembesök i läsfrämjande arbete utan            
möter idag små barn och deras familjer i läsfrämjande samtal på bibliotek och på              
öppen förskola.  
 
Verksamhetens grad av frivillighet påverkar förutsättningarna för bokstartiefierade        
samtal då personal på öppna verksamheter som bibliotek och öppen förskola inte i             
samma grad som barnhälsovården och förskoleverksamheten kan informera om         
läsfrämjande för föräldrarna. De måste istället i högre grad se till att skapa ett klimat               
där föräldrarna trivs för att de ska vilja komma tillbaka. BHV-sjuksköterskan har            
förutom den relationsskapande möjligheten genom sina många möten med familjerna          
och även genom sin medicinska kunskap om barns utveckling en annan legitimitet att             
arbeta läsfrämjande. BHV-sjuksköterskan kan både sprida det läsfrämjande        
budskapet genom bokstartifierade samtal om vikten av att läsa och prata med sina             
barn samt även informera om öppen förskola och bibliotekets verksamhet. Detta gör            
BHV-sjuksköterskan till en nyckelperson att samarbeta med för att nå ut till så             
många familjer som möjligt.  
 
Även på förskolan finns genom lärarnas pedagogiska kunskap om barns          
språkutveckling en legitimitet att arbeta läsfrämjande med familjerna. En av våra           
intervjupersoner på förskolan berättar att hon brukade ge föräldrarna i uppdrag att            
som en hemläxa läsa en viss bok med barnet under helgen som de sedan också läste                
på förskolan. Förskolorna i Landskrona är inte direkt med i samverkansarbetet i            
Bokstart men då de är välinformerade om projektet bidrar de ändå indirekt till             
bokstartsarbetet. Genom affischer och informationsblad från Bokstart bidrar de till att           
sprida Bokstart som koncept och kan bekräfta de barn och föräldrar som deltog i              
pilotprojektet. De kan också informera övriga familjer om Bokstart och bibliotekets           
verksamhet.  
  
I läsfrämjande samtal där personal och familjer saknar ett komplett gemensamt språk            
blir relationsbyggande en styrka då språkbrister inte upplevs som ett lika stort            
problem när man känner varann. Här spelar även de rumsliga aspekterna in.            
Språkbrister upplevs heller inte som ett lika stort problem under hembesök eftersom            
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det ofta för familjen är en lugnare och tryggare situation. För att möjliggöra för              
individuella möten med barn och förälder på bibliotek och öppen förskola där samtal             
kan föras under lugnare former skulle därför lugna och avskilda rum vara ett sätt att               
skapa bättre förutsättningar för det läsfrämjande arbetet. Något som våra          
intervjupersoner från biblioteket menar underlättar det läsfrämjande arbetet är att          
visa med praktiska exempel för föräldrar att det går att läsa med små barn vilket               
också kan underlättas av trygga och avskilda rum.  
 
Ytterligare en aspekt av samtal mellan professionell och den målgrupp de möter i sitt              
arbete är den maktobalans som kan uppstå mellan till exempel bibliotekarie och            
förälder. Både förskollärare på öppna förskolan och bibliotekarierna diskuterade         
detta i intervjuerna och arbetade för att undvika att komma med pekpinnar eller             
framstå som översittare. Genom att reflektera över bemötandet både före och efter ett             
hembesök i pilotprojektet med kollegor berättar bibliotekarierna att de utvecklat sitt           
arbete. Förskollärare på öppna förskolan berättar att de i samtal med föräldrar ställer             
öppna frågor och uppmuntrar föräldrarnas egna kunskaper och vilja att hantera dessa            
situationer, något som liknar metoden motiverande intervju eller även kallad          
motiverande samtal. 
 
Hur påverkar rumslig tillgänglighet det läsfrämjande arbetet i Bokstart? 
 
Tillgång till litteratur är en viktig förutsättning för det läsfrämjande arbetet. I ett             
mikroperspektiv behövs tillgång till böcker i rummet, på förskolan såväl som i            
hemmet. I ett större perspektiv behöver det finnas en tillgång till biblioteket i             
stadsrummet. Tillgången till biblioteket påverkar såväl verksamheten på förskola och          
öppen förskola, som barnfamiljers möjlighet att besöka biblioteket. Därför är det           
viktigt med tillgång till områdesbibliotek eller bokbuss i närområdet. Tillgång till           
bibliotek är extra viktigt när det gäller arbete med flerspråkiga barn eftersom det är              
svårare för en enskild förskola att ha ett eget bestånd av böcker på flera olika språk.                
På biblioteket får familjer och förskolepersonal även tillgång till bibliotekariers          
kompetens genom rekommendationer om litteratur anpassad för olika åldersgrupper         
och litteratur om efterfrågade teman och situationer. Sagostunder och teater var           
också något som de förskollärare vi intervjuade lyfte fram som viktiga aktiviteter på             
biblioteket. 
 
BHV-sjuksköterskan och förskollärare poängterade hur viktigt det är att biblioteket          
erbjuder kostnadsfria kulturupplevelser för barn när familjen inte har god ekonomi.           
Familjers tillgång till litteratur och läsande påverkas exempelvis av ekonomiska,          
sociala och kulturella faktorer. Den rumsliga eller geografiska tillgängligheten är          
sammanlänkad med den ekonomiska och sociala tillgängligheten genom till exempel          
segregering i stadsrummet. 
 
Tillgången till böcker, bibliotek och läsande handlar även om tillgång till           
information. En förutsättning för att kunna ta del av bibliotekets verksamhet,           
boksamlingarna och bibliotekariernas kompetens är att föräldrar vet hur biblioteket          
fungerar. Att känna sig bekväm med att vistas på bibliotek att be om hjälp från               
personalen handlar också om att kunna språk och sociala koder. Förskollärare           
berättar i våra intervjuer att föräldrar de möter ibland inte vet var biblioteket ligger              
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eller att det är gratis att låna böcker. Här finns en styrka i samverkan när               
BHV-sjuksköterskan och personal på öppna förskolan i det språk- och läsfrämjande           
arbetet med de allra minsta barnen och deras föräldrar kan informera om biblioteket.             
De olika verksamheterna kan också bjuda in bibliotekarier till föräldragrupper och           
föräldramöten. Förskollärare på öppen förskola berättar att de kan skapa tillgång till            
biblioteket genom att följa med sina besökare dit. Bristande litteracitet liksom           
bristande kunskap om samhällsinstitutioner är ofta ett dolt problem och det är därför             
viktigt att uppmärksamma vikten av att nå ut med grundläggande information om            
biblioteket och dess verksamhet.  
 
Vilka institutionella faktorer påverkar det läsfrämjande arbetet i Bokstart? 
 
Bibliotekarier, BHV-sjuksköterska och förskollärare på öppen förskola och förskola         
berättar att de har lagar och riktlinjer kopplade till sina verksamheter som stödjer             
språkutvecklande och läsfrämjande arbete. Förskollärare och BHV-sjuksköterskor       
har mer uppföljning och dokumentation i sitt dagliga arbete än vad personal på öppen              
förskolan och bibliotek. Bibliotekarierna poängterar att trots lagstöd varierar         
läsfrämjande arbete för små barn stort och är många gånger personbundet både inom             
organisationen och i samarbeten med andra organisationer. De ser därför Bokstart           
och de samverkansavtal som är under uppbyggnad lokalt och nationellt som något            
som kan skapa bättre förutsättningar för samverkan. Samverkansavtalen bör         
tydliggöra varje professions och organisations uppdrag inom Bokstart men också          
skapa plats för handlingsutrymme för att lokalt anpassa och utföra dessa.  
 
Våra intervjupersoner ser alla fördelar med att utforma tydliga avtal och           
arbetsfördelning mellan organisationerna. Att samverkansavtal skrivs ger även        
legitimitet att utforma arbetet inom den egna organisationen. En i studien intervjuad            
bibliotekarie jämför Bokstart med att på folkbibliotek finns mångspråksbibliotekarier         
vars arbete på senare år blivit allt mer förankrat i biblioteksverksamheten. Hon            
uttrycker förhoppning att det i framtiden ska finnas en bokstartsbibliotekarie med           
samma legitimitet som har barn 0-3 år som prioriterad målgrupp och som ansvarar             
för samverkan kring denna målgrupp.  
 
I våra intervjuer nämns en rad språk- och läsfrämjande exempel på samverkan i form              
av projekt och initiativ för små barn- och deras familjer vilka avslutats eller pågår              
parallellt med Bokstart. I Projektets paradoxer menar Levin att projekt sällan           
implementeras i den löpande verksamheten (Levin 1996). Bokstarts pilotprojekt i          
Landskrona finansierades i likhet med andra verksamhetsutvecklande projekt på         
folkbibliotek med projektmedel från Statens kulturråd. Bibliotekarierna berättar att         
de upplevde pilotprojektet som lyckat då de genom sitt uppsökande arbete kunde nå             
små barn och deras föräldrar som de inte annars skulle ha nått ut till. Trots detta                
implementerades inte projektet då det ansågs för kostsamt. Bibliotekarierna skulle          
gärna fortsätta att genomföra och utveckla den uppsökande verksamheten med          
hembesök. Något som kan se som fördel av de många samarbeten som tidigare             
funnits och lagts ner ändå bidragit till att de olika professionerna fått möjlighet att              
lära känna varandra vilket underlättar i samverkansarbetet med Bokstart då både           
sociala och kunskapsmässiga trösklar till en del redan passerats. 
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Vi har tidigare i uppsatsen redogjort för forskning som menar att projekt kan ses som               
en strategi för styrning av bibliotek i linje med NPM där offentliga verksamheter             
styrs med inspiration av marknadsekonomiska regler och koncentrerar vad som anses           
vara en kärnverksamhet som sedan kompletteras med projektverksamheter Med         
statligt initierade projekt premieras de bibliotek med vilja att anpassa sig till            
samhälleliga krav och normer (Kann-Christensen & Pors 2004; Sahlin 1996).          
Verksamheter behöver legitimitet från omgivningen och saknas denna kommer de          
inte att överleva (Meyer & Rowan 1977). När bokstartsverksamheten med hembesök           
av bibliotekarier vid pilotprojekttidens slut stod utan möjlighet att finansiera en           
fortsättning av denna verksamhet kan det tolkas som att verksamheten saknar           
legitimitet från omgivningen. EU High Level Group of Experts menar att den            
forskning som finns visar att familjelitteracitetsprogram är mycket effektiva. Trots          
detta är programmen få och inte tillgängliga för alla. (EU High Level Group of              
Experts 2012). Legitimitet att utföra en verksamhet är enligt nyinstitutionell teori inte            
alltid avhängig att en utvärdering visar att verksamheten uppfyller sitt mål. (Grape,            
Blom & Johansson 2006). Genom en översättningsprocess kan det läsfrämjande          
arbetet i form av hembesök fortsätta inom ramen för samverkan inom Bokstart            
genom förankring i barnhälsovårdens språkutvecklande arbete där hembesök        
fortfarande genomförs. 
 
Vilka förutsättningar finns för läsfrämjande arbete riktat till små barn i           
samverkan mellan bibliotek, barnavårdscentral, förskola och öppen förskola        
genom Bokstart? 
 
Arbetet med familjelitteracitet är ett område som enligt Carpentieri et als beskrivning            
saknar en självklar ansvarig beslutsfattare. Genom att målgruppen är familjer krävs           
samverkan mellan de olika institutioner som familjen möter för en fungerande           
verksamhet. Detta gör det till ett komplext område att bedriva verksamhet på.            
(Carpentieri et al. 2011). I Bokstart är bibliotekarierna på folkbiblioteken          
initiativtagare till samverkan med barnhälsovård, öppen förskola och förskola. På          
nationell nivå har Kulturrådet ansvar för att samordna och stödja utvecklingen av            
Bokstart vilket Region Skånes kulturförvaltning vill förankra i hela Skåne.  
 
Det nya bokstartsarbetet innebär en generell verksamhet som riktar sig till alla barn             
och inte bara en utvald grupp som pilotverksamhetens hembesök. Detta går i linje             
med det i Sverige generella välfärdspolitiska folkhälsoperspektivet, vilket är grunden          
för barnhälsovården och öppna förskolans arbete som riktar sig till alla och inte             
utvalda grupper som ses som sårbara. (Magnusson et al. 2016).  
 
Bibliotekarier, BHV-sjuksköterskor och förskolepersonal kan genom samverkan       
fördjupa sina kunskaper och bredda sina kompetenser genom att ta del av varandras             
erfarenhet av att arbeta språkutvecklande och läsfrämjande. I pilotprojektet Bokstart          
höll en barnmorska föreläsning för bibliotekarier om sina erfarenheter av hembesök           
och det relationsskapande arbetet med familjer. En förskollärare på öppen förskola           
framhöll sin verksamhets likheter med bibliotek då båda verksamheterna bygger på           
frivilligt deltagande och hur de därför har en gemensam pedagogiskt ingång att            
samtala med föräldrarna. Dock poängterar förskollärare på öppen förskola sin          
pedagogiska kompetens och familjecentralens styrka att i samma byggnad ha direkt           
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tillgång till andra professioners kompetens såsom BHV-sjuksköterska och        
socialrådgivare att hänvisa till vilket biblioteket saknar. Förskollärarna betonade         
bibliotekarierna kunskap om litteratur och hur de genom boktips från dem kan            
vidareförmedla dessa till de barn och föräldrar de möter i verksamheten. 
 
Ett sätt att etablera arbetet med språk- och läsfrämjande med målgruppen barn 0-3 år              
och även höja dess kvalitet är att uppmärksamma arbetet för de olika professionernas             
utbildningar. Vår intervjuperson på BVC konstaterade att hon gärna skulle se att små             
barns språkutveckling behandlades mer på utbildningen till distriktssköterska. En         
förskollärare på öppen förskola berättade att hon och en kollega aktivt arbetade för             
att få undervisa studenter på förskollärarprogrammet om läsfrämjande pedagogik för          
barn under ett år. Genom att undervisningen på de olika professionernas utbildningar            
betonar vikten av språk- och läsfrämjande för de allra minsta barnen och betydelsen             
av samverkan mellan olika professioner kan en grundläggande samsyn skapas. För           
redan yrkesverksamma behövs också möten, utbildningar, konferenser och liknande         
men också digitala plattformar för kunskapsutbyte vilka både kommunal, regional          
och statlig nivå kan samordna.  
  
Återkommande i våra intervjuer såväl som i litteraturen poängteras behovet av           
långsiktighet i arbetet. Genom att arbeta för att införa ny kunskap på utbildningar,             
stärka samarbetet mellan de politiska institutionerna och skapa formella strukturer          
för samverkan ges bokstartsarbetet stabilitet och långsiktighet. Långsiktigheten sätts         
här i motsats till den kortsiktighet som ofta blir resultatet av ett projekt även om det                
har långsiktiga ambitioner. Vad som gör att projekt blir kortsiktiga är brist på samsyn              
och deltagande mellan samverkanspartners samt att projektet är starkt knutet till en            
person och därför försvinner om den personen lämnar organisationer berättar våra           
intervjupersoner. Även kortsiktig finansiering av ett projekt som inte förlängs          
motverkar kontinuitet.  
 
Vikten av att en verksamhet är förankrad i hela organisationen så att man arbetar mot               
ett gemensamt mål och vikten av stöd från chefer, politiska beslutsfattare samt stöd i              
styrdokument återkommer i litteraturen. Bibliotekarierna som vi intervjuat i studien          
arbetar forskningsbaserat, reflekterande och har tidigt involverat BHV-sjuksköterska        
och personal på öppen förskola i planeringen av Bokstart vilket är flera av de              
framgångsfaktorer för lyckad samverkan som nämns i avsnittet tidigare forskning          
och återkommer i våra resultat. Det som enligt våra resultat försvårar för samverkan i              
Bokstart är tidsmässigt utrymme för BHV-sjuksköterskor och förskollärare. Här ser          
vi ett behov av beslut högre upp i organisationen för att skapa resurser för detta. Det                
behövs samverkan och politiska beslut på en högre nivå, kommunalt, regionalt och            
nationellt, för att arbetet med familjelitteracitet ska kunna prioriteras i verksamheten. 
 
Statens kulturråd gör en liknande analys i PM:et Läsfrämjande i den nationella            
biblioteksstrategin – synpunkter från Statens kulturråd april 2017. Statens kulturråd          
menar att det behövs former för samverkan mellan myndigheter, ökad samverkan           
mellan professioner samt strukturer som kan stödja denna utveckling på längre sikt.            
Statens kulturråd menar också att treåriga utvecklingsstöd inte är tillräckliga för att            
möta behovet att utveckla och pröva nya metoder för läsfrämjande. (Statens kulturråd            
2017).  
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Den fattigdom och sociala utsatthet som finns bland invånare i Landskrona gör det             
mer sannolikt att få projektmedel då områden med socioekonomiskt utsatta barn är            
särskilt prioriterade i ett flertal nationella insatser. När de statliga projektmedlen har            
sinat och projekten ska implementeras i ordinarie verksamhet finns risken att           
kommunen inte tar vid och möjligheten för långsiktighet i satsningen försvinner. Det            
pilotprojekt Landskrona genomförde i Bokstart och den kunskap och de          
erfarenheterna genererade av det projektet blir till grund när kommuner med bättre            
ekonomi eller annan politisk prioritering implementerar en liknande verksamhet i sin           
ordinarie verksamhet. De erfarenheter som gjorts av bibliotekarier i Landskrona i           
deras läsfrämjande arbete med familjer i socialt utsatta områden, överförs då till            
områden där det finns mer pengar att satsa på långsiktiga projekt. De insatser som              
personalen gjort med planering, kompetenshöjning med mera kan inte till fullo           
utnyttjas i det fortsatta bokstartsarbetet i Landskrona. Kommunen har kunskap och           
positiv erfarenhet av en verksamhet som inte tas till vara. För att förändra situationen              
för barn och familjer som lever i socioekonomisk utsatthet behövs ett samlat            
samhälleligt grepp med breda och långsiktiga satsningar för att motverka          
socioekonomisk utsatthet.  
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8. Slutsatser 

Vårt syfte med denna uppsats har varit att undersöka förutsättningarna för           
läsfrämjande arbete i Bokstart genom samverkan mellan bibliotek, barnhälsovård,         
förskola och öppen förskola. Vi genomförde våra forskningsintervjuer under en tid           
då det treåriga pilotprojeket Bokstart med hembesök avslutats och bibliotekarierna          
var i startfasen av utvecklandet av vad de vill ska bli en långsiktig samverkan med               
barnhälsovård, öppna förskolan och förskolan för barn mellan 0-3 år.  
 
Vår studie har skett parallellt med att det nya Bokstart utvecklas. Det har gett oss               
möjlighet att undersöka en verksamhet i en övergångsperiod från pilotverksamhet till           
ordinarie verksamhet. Det har haft fördelen att våra intervjupersoner haft många           
tankar att dela med sig av eftersom de under denna period själva funderat mycket              
kring verksamheten. Under den period då vi utfört vår studie har två regionala             
konferenser om Bokstart ägt rum i Skåne. På nationell nivå har Bokstart genom             
Statens kulturråd fått en ny hemsida, ny logotyp och nytt informationsmaterial har            
producerats. Inom kort publiceras rapporter från aktionsforskningen från        
forskningscirkeln från Malmö Universitet samt Statens kulturråds rapport om det          
treåriga pilotprojektet med hembesök. Under studiens gång har också flera          
biblioteket inlett ansökningar och vidareutvecklat sitt arbete med Bokstart för att           
starta samverkansprojekt. Vi har därför genomgående fått ta ställning till om och hur             
vi ska använda nypublicerat material och om de nya förslagen till organisering av             
Bokstart i Skåne ska inkluderas i vår studie.  
 
Statens kulturråd utlyser nu ytterligare projektmedel för Bokstart nationellt och          
Region Skåne har som ambition att alla trettiotre kommunerna i regionen ska arbeta             
med bokstartsverksamhet inom tre år. Det betyder att det under ett flertal år framöver              
kommer att utvecklas nya samverkansavtal mellan bibliotek, barnhälsovård och         
förskola. Det betyder också att de bibliotek som tilldelas projektmedel för           
bokstartsverksamheter kommer att likt Landskrona befinna i en övergångsperiod från          
projekt till att implementera i Bokstart i reguljär verksamhet.  
 
En slutsats i vår studie är att vi ser familjecentralerna som en naturlig             
samverkansplattform då det inom denna organisation redan finns befintliga avtal          
mellan den regionala barnhälsovården med BHV-sköterska, kommunens       
förskoleverksamhet i form av öppna förskolan och kommunens socialförvaltning         
med socialrådgivande kurator och barnhälsovård. Under våra intervjuer uttryckte         
personalen på öppna förskolan att de upplever att bibliotekarier är en naturlig del av              
deras verksamhet och det finns flera exempel på framgångsrik samverkan mellan           
bibliotek och öppen förskola eller familjecentral. I nuläget kan bibliotek dock inte            
söka bidrag för samverkan med endast öppna förskolan. Antingen BVC eller förskola            
måste stå som samverkanspartner på bidragsansökan till Statens kulturråd. (Statens          
kulturråd 2018c).  
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En annan slutsats av vårt arbete är att det relationsbyggande arbetet är centralt för att               
arbeta språk- och läsfrämjande mot familjer. Hembesök gav bibliotekarier möjlighet          
att bygga relationer med målgruppen vilket gör det lättare att nå ut med information.              
När bibliotekarierna inte kan göra hembesök och arbeta relationsbyggande i samma           
utsträckning har de genom samverkan med BHV-sjuksköterska ändå möjlighet att nå           
ut till en så stor grupp barn som möjligt.  
 
Barns språkutveckling ingår i nationella barnhälsovårdsprogrammet som en del i          
uppdraget att bidra till barns fysiska, psykiska och sociala hälsa. Idag finns dock             
ingen information om Bokstart i Rikshandboken om Barnhälsovård. Förskolorna är          
större enheter och där försvåras arbetet av att all personal inte är insatt i arbetet med                
Bokstart samt att verksamheten ofta har stor personalomsättning och många vikarier           
vilket gör det svårt att få till ett samlat pedagogiskt arbetssätt. Här kommer             
förhoppningsvis Läslyftet kunna bidra genom det kollegiala lärandet. En tydligare          
strukturerad samverkan både på lokal, regional och nationell nivå ger möjlighet att nå             
alla familjer med bokstartifierade samtal. 
 
Ett tidigt förslag till titel på vår uppsats var Det behövs ord för att kunna prata om                 
saker. Detta anspelar dels på att målet med det läsfrämjande arbetet är att små barn               
ska lära sig ord och få ett språk, och dels på att professionerna i samverkan behöver                
formulera begrepp för att kunna tala om sin verksamhet. Detta gäller både när             
professionerna pratar internt om sin verksamhet och när de kommunicerar utåt om            
Bokstart som koncept. Våra intervjupersoner på öppen förskola och förskola          
berättade hur föräldrar kände igen bokstartaffischer på i deras lokaler och att det blev              
en naturlig ingång till att samtala om läsning och språkutveckling. Vi har under             
studiens gång sett exempel på många pågående språk- och läsfrämjande insatser för            
små barn som får stöd av Statens kulturråd. Här aktualiseras frågan om huruvida en              
nationell samsyn i arbetet bör skapas av Statens kulturråd för att underlätta            
kunskapsutbyte och med ett större samlat grepp bokstartifiera verksamheter.  
 
Arbete med familjelitteracitet som riktar sig till hela familjen, kräver samverkan på            
nationell nivå mellan Statens kulturråd, Socialstyrelsen och Skolverket. Här behövs          
en gemensam vision och konkreta styrdokument så att Bokstart blir bestående och            
inte bara ännu ett i raden av tillfälliga läsfrämjande projekt. Inledningsvis visade vi             
på forskning som framhåller långsiktighet och helhetssyn i samverkan för det           
läsfrämjande arbetet. Även Statens kulturråd menar att treåriga utvecklingsstöd inte          
är tillräckliga för att möta behovet av att utveckla och pröva nya metoder för              
läsfrämjande. (Statens kulturråd 2017).  
 
Tidigare forskning visar att tidiga insatser i läsfrämjande arbete och språkutveckling           
förbättrar barn och ungas möjligheter i livet. Vikten av samverkan mellan de            
professioner och organisationer som arbetar läsfrämjande lyfts också fram i          
litteraturen samt vikten av långsiktighet i arbetet istället för tillfälliga projekt. Utifrån            
detta drar vi slutsatsen att Bokstart som verksamhet bör permanentas för att på allvar              
legitimera det läsfrämjande arbetet med små barn och deras familjer. Detta förslag            
ges även i den i inledningen refererade debattartikeln av Lundgren. Lundgren pekar            
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också på behovet av att krav på samverkan skrivs in i relevanta lagar, förordningar              
och råd. (Lundgren 2018). 
 
Som Rivano Eckerdal (2016) påpekar går det inte att biblioteka utan medel för             
verksamheten och på samma vis går det inte att bokstarta utan ekonomiska resurser.             
Det är nödvändigt att se satsningar och sociala insatser för människor under            
barndomen som investeringar som ger vinster på lång sikt menar Stigendahl och            
Östergren i rapporten Malmös väg mot en hållbar framtid: hälsa, välfärd och rättvisa              
(2013). På kommunal nivå arbetar Malmö Stad idag enligt ett helhetsperspektiv med            
mål att vidta åtgärder kopplade till lokal nivå för ett hållbart samhälle. Med             
samverkanssatsningen Staden där vi läser för våra barn som är del av det             
kommunala mobiliseringsarbetet för ett jämlikt Göteborg kan folkbiblioteken        
tillhandahålla bokpåsar och högläsningstips, läsfrämjande hembesök av       
bibliotekarier hos barnfamiljer samt kapprumsbibliotek på stadens förskolor        
(Göteborg stad 2018a).  
 
Närheten till bibliotek och tillgång till litteratur är en viktig förutsättning för            
läsfrämjande arbete. I Landskrona framhöll de personer vi intervjuade avsaknaden av           
ett områdesbibliotek i Karlslund. I denna stadsdel genomfördes hembesök som en del            
av Bokstarts pilotprojekt som en satsning på familjer i socialt och ekonomiskt utsatta             
områden. Om en kommunal samlad mobilisering i Landskrona görs med ekonomiska           
och sociala aspekter för ett hållbart samhälle kan områdesbibliotek eventuellt vara en            
del av satsningen. Med Michael Marmots etiska imperativ om det omoraliska i att             
inte genast vidta åtgärder för att minska ojämlikhet när orsakerna är kända,            
påverkbara samt kan ske med rimliga insatser (WHO 2008) är vår slutsats att det är               
dags att på allvar börja Bokstarta.  

8.1 Vidare forskning 

Vi har under arbetet med uppsatsen blivit inbjudna av Region Skånes           
biblioteksutvecklare till två konferenser om Bokstart och Biblioteksutveckling i         
Region Skåne . Där har vi haft möjlighet att presentera vår studie och dess             1

preliminära resultat och analyser och träffa yrkesverksamma barnbibliotekarier. I         
mötet med de yrkesverksamma upplever vi ett stort intresse av forskning på de             
områden som Bokstart tangerar. Något som bland annat efterfrågas är uppföljande           
forskning med de barn och familjer deltagit i Bokstart både på kort sikt men även               
longitudinellt. Det hade också varit av intresse studera om och hur familjerna            
förmedlar informationen om Bokstart vidare till sina nätverk.  
 
Yrkesgrupper som vi inte haft haft möjlighet att ha med i vår studie men som är                
intressanta i bokstartsverksamheter är exempelvis logopeder, specialpedagoger och        
familjerådgivare vars yrkeskunskaper kan vara av stor vikt i det fortsatta           

1 Konferens för barnbibliotekarier och bibliotekschefer med bl.a. tema Bokstart arrangerad av Region             
Skånes Kulturförvaltning, på biografen Spegel i Malmö 14 februari 2018.  
Stornätverksträff Bokstart, arrangerat av Region Skånes Kulturförvaltning, på Media Evolution i           
Malmö, 15 maj 2018.  
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samverkansarbetet. Särskilt om Bokstart i större grad ska nå barn med           
funktionsvariationer som kan försvåra språkutveckling. Vi uppmanar också till         
framtida forskning som närmare undersöker sjuksköterskornas syn på och del i           
arbetet med Bokstart.  
 
Bokstartsverksamheter utvecklas nu över hela landet. Det hade varit av stort intresse            
att studera de samverkansavtal som nu skrivs mellan de olika verksamheterna på            
kommunal och regional och statlig nivå. Det hade också varit intressant att närmare             
studera vad de olika professionerna har att bidra med i Bokstart specifikt nu när även               
förskolor inkluderas. Frågor som kan ställas är vilka aktiviteter är det som utformas?             
Vilka är kriterierna för att något ska anses vara en bokstartsaktivitet? Hur skapas             
trygga rum, för relationsskapande och individuellt anpassade möten både med och           
utan hembesök? Hur skapas en infrastruktur för att tillgängliggöra litteratur för små            
barn och deras föräldrar där de befinner sig som exempelvis bokstartiferade väntrum            
på BVC?   
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10. Bilagor 

Bilaga 1 Intervjuförfrågan  
 
Ämne: Intervjuförfrågan masteruppsats i läsfrämjande- arbete och språkutveckling för 
små barn 
 
Hej [för- och efternamn],  
 
Vi är två bibliotekariestudenter som skriver vår masteruppsats på Lunds Universitet           
kring ämnet läsfrämjande- och språkutveckling för små barn med utgångspunkt av           
projektet Bokstart. Vi har fått dina uppgifter av bibliotekarie på Landskrona bibliotek            
då du och din verksamhet är delaktig i samverkan mellan bibliotek, förskolor, BVC             
och familjecentraler i Landskrona. Våra forskningsfrågor berör förutsättningar för         
uppdraget med läsfrämjande och språkutveckling för små barn och för att besvara            
dessa har vi tänkt oss nio intervjuer med personer inom de olika verksamheterna. 
 
Har du tid och möjlighet att träffa oss för en forskningsintervju? Vi vet att du med all                 
sannolikhet har kalendern mer än full. Vi önskar intervjua dig i 40 minuter men om               
du har tid om så bara för tjugo minuter vore vi hemskt glada! Dina tankar är viktiga                 
för vår studie.  
 
Vi kommer till din arbetsplats eller där du önskar att intervjun ska äga rum.              
Förhoppningsvis har du möjlighet närsom på dagen i vecka 8 tisdag 20 februari,             
torsdag 22 februari, fredag 23 februari. Har du andra förslag på mötestider eller frågor 
om studien tveka inte att höra av dig! 
 
Din medverkan är helt frivillig och du kan närsomhelst avbryta ditt deltagande utan             
minsta motivering. Vi eftersträvar största möjliga konfidentialitet i studien. Kontakta          
oss gärna vid frågor! 
 
Med vänlig hälsning 
Isabella Staf och Emma Svidén 
 

Bilaga 2 Intervjuguider 

Intervjuguide Barn- och ungdomsbibliotekarie / bibliotekarieassistent  

 
Presentation av oss och uppsatsen. 
 
Kort redogörelse av intervjuns upplägg: 
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Vi hoppas kunna lyfta dina tankar och erfarenheter till nytta för framtida arbete med 
språkfrämjande arbete med små barn. Vi vill framställa dina tankar och erfarenheter 
med största respekt, och om vi känner oss osäkra kommer vi att kontakta dig igen. 
Uppsatsen kommer att publiceras och vara sökbar.  
Samtycker du, går det bra, att vi spelar in det här samtalet och använder det i vår 
uppsats?  
Du kan avbryta när du vill.  
Har du några frågor innan vi börjar? 
 
Intervjupersonens professionella bakgrund  
Anställning idag 
 
Kan du berätta kort om Bokstarts verksamhet? 
När fick du höra talas om Bokstart? 
Hur länge har du arbetat med Bokstart? 
Hur tänkte du om läsfrämjande arbete för små barn innan projektstart?  
Hur ser du på bibliotekariens läsfrämjande uppdrag? 
Hur speglar det läsfrämjande uppdraget i Bokstart? 
 
Som vi har förstått det så sker samverkan mellan professionerna länge på olika sätt, 
vad tror du att begreppet och projektet Bokstart tillför här? 
 
Hur är projektet organiserat, vem är projektledare?  
Hur tror du det påverkar arbetet? 
Hur påverkar det möjligheterna till samverkan? 
Vad tänker du om att verksamheten med hembesök lades ner? 
Tidigare riktades hembesöken mot familjer i utsatta områden, kommer ni att nå dessa 
familjer i samma utsträckning i nya Bokstart?  
Vad tar ni med er från det gamla Bokstart in i det nya bokstart? 
 
Vilket stöd får du fått av kollegor, chef, andra organisationer? 
Hur fritt kan du och kollegorna lägga upp ert arbete?  
Vilket stöd hade du velat ha? 

 
Vad tänker du om samarbetet med Förskola och BVC? 
Vad tror du bibliotek har att lära av förskolepersonal och BVC-sköterska och vice 
versa? 
 
Har du nåt att tillägga, vidare reflektioner? 
Vad tror du är intressant för oss att ta med oss eller undersöka mer? 
 

Intervjuguide Förskollärare Öppen Förskola 
 
Presentation av oss och uppsatsen. 
Kort redogörelse av intervjuns upplägg. 
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Vi hoppas kunna lyfta dina tankar och erfarenheter till nytta för framtida arbete med 
språkfrämjande arbete med små barn. Vi vill framställa dina tankar och erfarenheter 
med största respekt, och om vi känner oss osäkra kommer vi att kontakta dig igen. 
Uppsatsen kommer att publiceras och vara sökbar.  
Samtycker du, går det bra, att vi spelar in det här samtalet och använder det i vår 
uppsats?  
Du kan avbryta när du vill.  
Har du några frågor om studien innan vi börjar? 
 
Intervjupersonens professionella bakgrund  
Anställning idag 
Vad gör ni i er verksamhet på (öppen) förskola?  
Hur arbetar ni språkfrämjande eller läsfrämjande?  
 
När fick du kontakt med biblioteket och fick höra talas om Bokstart? 
Hur tänkte du om läsfrämjande före kontakten med bibliotekarier och Bokstart?  
Vilket stöd får du i det läsfrämjande arbetet av kollegor/chefer/regional/ nationell 
nivå?  
Vilket stöd skulle du vilja ha? 
 
Hur ser du på samverkan mellan förskola och bibliotek i läsfrämjande arbete? 
Hur tror du att samverkansarbetet påverkas av att det är i projektform? 
Tidigare gjorde bibliotekarierna hembesök, hur tänker ni kring att komma nära 
familjer?  
Vad tror du bibliotek har att lära av förskolepersonal och BVC-sjuksköterskor och 
vice versa? 
 
Har du nåt att tillägga, vidare reflektioner? 
Vad tror du är intressant för oss att ta med oss eller undersöka mer? 
 

Intervjuguide Förskola  
 
Presentation av oss och uppsatsen. 
Kort redogörelse av intervjuns upplägg  
 
Vi hoppas kunna lyfta dina tankar och erfarenheter till nytta för framtida arbete med 
språkfrämjande arbete med små barn. Vi vill framställa dina tankar och erfarenheter 
med största respekt, och om vi känner oss osäkra kommer vi att kontakta dig igen. 
Uppsatsen kommer att publiceras och vara sökbar.  
Samtycker du, går det bra, att vi spelar in det här samtalet och använder det i vår 
uppsats?  
Du kan avbryta när du vill.  
Har du några frågor om studien innan vi börjar? 
 
Intervjupersonens professionella bakgrund 
Anställning idag 
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Kan du berätta kort om verksamheten här på förskolan? 
Hur arbetar ni språkfrämjande eller läsfrämjande?  
Har ni något samarbete med biblioteket? 
Om så, vad är bra med det och vad skulle kunna fungera bättre? 
 
Har du hört talas om Bokstart? 
Vad tänker du om samarbete mellan bibliotek, öppna förskolan, förskolan och BVC?  
Vad tror du bibliotek har att lära av förskolepersonal och BVC-sjuksköterskor och 
vice versa? 
 
Hur tänkte du om läsfrämjande före kontakten med bibliotekarier?  
Vilket stöd får du i det läsfrämjande arbetet av kollegor/chefer/regional/ nationell 
nivå?  
Vilket stöd skulle du vilja ha? 
 
Har ni arbetat något med Läslyftet?  
Har du nåt att tillägga, vidare reflektioner?  
FInns det något som du tror skulle vara intressant för oss att ta med oss eller 
undersöka mer? 
 

Intervjuguide BHV-sjuksköterska 
 
Presentation av oss och uppsatsen. 
Kort redogörelse av intervjuns upplägg  
 
Vi hoppas kunna lyfta dina tankar och erfarenheter till nytta för framtida arbete med 
språkfrämjande arbete med små barn. Vi vill framställa dina tankar och erfarenheter 
med största respekt, och om vi känner oss osäkra kommer vi att kontakta dig igen. 
Uppsatsen kommer att publiceras och vara sökbar.  
Samtycker du, går det bra, att vi spelar in det här samtalet och använder det i vår 
uppsats?  
Du kan avbryta när du vill.  
Har du några frågor om studien innan vi börjar? 
 
Intervjupersonens professionella bakgrund 
Anställning idag 
 
När fick du kontakt med biblioteket och höra talas om Bokstart? 
Hur tänkte du om läsfrämjande och språkutvecklande före kontakten med 
bibliotekarier?  
Hur talar ni om Bokstart här på familjecentralen?  
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Vilket stöd får du i det läsfrämjande arbetet av kollegor/chefer/ regional/nationell 
nivå?  
Vilket stöd skulle du vilja ha? 
Hur tror du att möjligheterna att samverka påverkas när Bokstart är i  projektform? 
 
Tidigare arbetade bibliotekarier med hembesök inom bokstart.  
Gör du eller din verksamhet hembesök? 
Vad ger hembesök för dig i ditt arbete med små barn och deras föräldrar?  
Vad tänker du om samverkan med förskola och bibliotek?  
Vad tror du bibliotek har att lära av förskolepersonal och sjuksköterskor och vice 
versa? 
 
Har du nåt att tillägga, vidare reflektioner? 
Vad tror du är intressant för oss att ta med oss eller undersöka mer? 

Bilaga 3 Arbetsfördelning.  
 
Arbetet med uppsatsen har gjorts gemensamt av båda författarna. Vi har båda skrivit 
på uppsatsens alla delar i ett gemensamt arbetsdokument. De diskussioner vi fört med 
varandra har varit viktigt för de beslut vi fattat angående studiens upplägg, samt i 
genomförandet av analysen där vi haft stor nytta av att kunna diskutera materialet 
med varandra. Vi har båda varit närvarande vi alla intervjuer men delat upp 
transkriberingen av dessa mellan oss. Det var endast under transkriberingen som vi 
arbetade enskilt har vi varit på samma fysiska plats när vi författat vår uppsats. Ett 
samarbete är mer än endast summan av två personers arbete utan en kombination av 
två personers kompetens och erfarenhet som skapar utrymme för att utveckla något 
nytt. 
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