
Denna skrift är en beskrivning och utvärdering av 
projekt Rinkeby bibliotek adopterar en författare. I 
projektet flyttade författaren Eva Susso in på Rinkeby 
bibliotek för att man tillsammans skulle få kontakt 
med unga läsare, utveckla samarbetsmodeller, utveckla 
metoder för läs- och skrivfrämjande aktiviteter och få 
till fördjupade samtal om läsandet och skrivandet.

Samarbete är inte enkelt och kräver mer tid än vad 
vi ofta tror. Vi underskattar den process som gör att 
de olika parterna helt och fullt står bakom de mål 
och syften som finns i ett utvecklingsarbete. Vad är 
samarbete egentligen? Hur uppnås det? Uppnåddes det i 
projektet Rinkeby bibliotek adopterar en författare? Marie 
Johansen har lagt tyngdpunkten på utvärderingsdelen 
och funderat mycket på processen gällande samarbetet 
mellan folkbibliotek och skola.

Med den här rapporten sprids nu lärdomarna från 
projektet. Förhoppningsvis kan de bidra till ökad 
kunskap vid liknande projekt.
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En stor del av den här rapporten skrevs som en del 
av distanskursen Regional biblioteksutveckling, på BHS/

Högskolan i Borås. Jag vill därför tacka de goda läsarna som 
var mina kurskamrater under hela 2011, varav alla arbetar på 

läns- och regionbibliotek runt om i Sverige, samt kursledarna Claes 
Lennartsson och Åsa Söderlind. Jag var dock inte tillnärmelsevis 
klar i och med detta, mycket arbete återstod. Jag kan inte nog tacka 
min kollega på Regionbibliotek Stockholm, Malin Ögland. Vår 
och sommar 2012 har hon läst och gett mig synpunkter på stort 

som smått, och det har varit en ovärderlig hjälp och också en 
sann glädje för mig att bolla rapporten med henne, som 

liksom jag brinner för att komma tillrätta med vad 
samarbete eller samverkan består i, och hur 

man kan uppnå det mellan just 
folkbibliotek och skola.

Författarens tack

Marie Johansen, januari 2013
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Förord 
Författare finns det gott om på biblioteken men då i form av deras 
verk, deras berättelser. Relativt ofta kommer också författare på besök 
för att tala och diskutera sina berättelser med sina läsare. Det finns 
också några i personalen som likt Strindberg är författare. I några 
fall har författare anställts för att inspirera och stimulera läsandet och 
skrivandet. Så skedde t.ex. med länsförfattarna i Västmanland och 
Poesibiblioteket i Sundbyberg. Men att adoptera en författare som 
Rinkeby bibliotek gjorde var ett nytt och ambitiöst grepp.
 
Det skedde inom projektet Rinkeby bibliotek adopterar en författare 
och det ägde rum under 2010 – 2011.  Den här skriften är både en 
dokumentation och en utvärdering av projektet. Den är skriven av 
Marie Johansen, utvecklingsledare vid Regionbibliotek Stockholm 
under projekttiden, som följde projektets planering, genomförande 
och efterarbete.
 
Denna skrift var från början tänkt att bli en projektrapport som in-
spirerar till olika sätt att arbeta läs- och skrivstimulerande men under 
arbetets gång har Marie lagt tyngdpunkten på utvärderingsdelen och 
funderat mycket på processen gällande samarbetet mellan bibliotek 
och skola. 
                      
Samarbete är inte enkelt och kräver mer tid än vad vi ofta tror. Vi 
underskattar den  process som gör att de olika parterna helt och fullt 
står bakom de mål och syften som finns i ett utvecklingsarbete. Det 
krävs fullt engagemang från första stund av samtliga inblandade så 
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att vi inte får en projektledare, eller i det här fallet en författare, som 
tvingas skjuta på för att komma framåt. Utvecklingsprojekt kräver 
förankring, tålamod, mod, ödmjukhet och inte minst en vilja till för-
ändring. För ska vi utveckla vår biblioteksverksamhet så krävs krea-
tiva initiativ som författaren Eva Sussos i Rinkeby, det krävs ett re-
flekterande i mängd som Marie Johansen gjort men det krävs också 
att vi fortsätter att samarbeta med de som liksom vi vill göra skillnad.
 
Regionbibliotek Stockholm och Stockholms stadsbibliotek vill med 
denna skrift få till samtal om samarbeten av olika slag, om hur svårt 
det är att samarbeta och om hur viktigt det är att samarbeta för att 
främja läsandet, lärandet och för att gemensamt utveckla biblioteket 
som samhällsresurs.

Krister Hansson, Regionbibliotek Stockholm, 2013
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Inledning
Vid årsskiftet 2009/10 beviljades projektet Rinkeby bibliotek adopterar 
en författare medel från Statens kulturråds läsfrämjandepengar. Den 
övergripande idén var att det här skulle vara ett metodutvecklings-
projekt kring hur man kan samarbeta bibliotek, skola och författare. 
Bibliotek och skola har en lång historia av vad man brukar kalla sam-
arbete, inte minst i Rinkeby.1 Biblioteket här såg en möjlighet att fort-
sätta traditionen med lässtimulerande projekt i Rinkeby, sedan Listiga 
räven (Alleklev och Lindvall 2000), och att det även skulle kunna vara 
kompetensutvecklande för dem som personal. Samarbete mellan för-
fattare och skola är också beprövade, här och på många platser, i den 
bemärkelsen att många författare besöker skolor för att prata om sina 
böcker och sitt skrivande. Författarna besöker också bibliotek, och 
applåderas av publiken, men sedan åker författaren därifrån. Vad hän-
der om författaren stannar, och blir en person i lokalsamhället, någon 
att räkna med, att lita på? Det ville man utforska inom projektet.
 Kärnan är delaktighet och eget skapande, och målgruppen är barn 
i skolåldern. I ett projekt av det här slaget, som vill utveckla samarbete 
och nya metoder, är det svårt att mäta exakta effekter. Man kan mäta 
hur många barn som deltagit och svarsfrekvens i enkäter, men man 
kan inte veta att någon har fått 20 % ökad läslust, eller att projektet 
har bidragit till en procentsats ökat antal besök på biblioteket. Projek-
tet hade inte heller satt upp några sådana mätbara mål, utan syftet var 

1 Rinkeby bibliotek är ett av 40 bibliotek inom Stockholms stadsbibliotek.

Från Evas brevlåda

bloggar.biblioteket.se/evasussosrinkebyblogg

Hej Eva, jag tycker att du är gullig. 
Svar: Hej, jag tycker att du också är gullig.

Hej hur gammal är du?
Svar: 54 år.

Varför är du så populär i Rinkeby? Och kan 
du skriva böcker om t.ex. kändisar som 
Justin Bieber?
Svar: Roligt att höra att jag är populär! Kanske 
för att jag gillar Rinkeby och har varit mycket 
här och träffat er och haft kul tillsammans. Men 
jag kan absolut inte skriva böcker om riktiga 
kändisar för jag hittar ju på allt och då kanske 
kändisen blir sårad och ledsen. Bättre att jag 
skapar egna “kändisar”, som Melina, Marko, 
Rafael och Terese i Dansfabriken-böckerna.
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i första hand att pröva en ny modell för samarbete mellan författare, 
bibliotek och skola. 
 Vem äger frågan om hur det hela föll ut? Aktörerna i projektet är 
flera: biblioteket, författaren och skolan – och barnen, dem man skall 
stimulera till läsning och skrivande i projektet. Det går att se hur re-
sultatet blev utifrån vilka förväntningar som fanns hos de inblandade 
i projektet, projektdeltagarna vars olika referenser naturligt skapar 
olika förväntningar. 
 I Amira Sofie Sandins Barnbibliotek och lässtimulans, som jag hän-
visar till många gånger, framkommer många ”felsteg” i de lässtimule-
rande projekt som hon tittar på: t.ex. tidsbrist och att utvärderingen 
inte ses som en viktig del av projektet, men också att man väljer att 
dokumentera bara det som är bra, och att man nöjer sig med att säga 
att barnen ”verkade” nöjda. De olika aktiviteterna inom det här pro-
jektet har nog också i stort sett varit lyckade. Men det går alltså inte 
att sätta likamedtecken mellan detta och ett lyckat projekt.
 
Jag som skriver denna utvärdering arbetade tidigare på Regionbiblio-
tek Stockholm, som utvecklingsledare särskilt för Stockholms stads-
biblioteks barn- och ungdomsverksamhet, och har följt projektet från 
de allra första samtalen. I projektet har jag haft flera funktioner än 
endast som utvärderare. I min roll som utvecklingsledare har jag varit 
ett stöd och ett bollplank för biblioteket i Rinkeby, i flera stadier. 
Med den här rapporten sprids nu lärdomarna från projektet, som till 
stora delar handlar om samarbete mellan skola och folkbibliotek. Vad 
är samarbete egentligen? Hur uppnås det? Uppnåddes det i projektet 
Rinkeby bibliotek adopterar en författare? Lärdomarna alla inblandade 
har dragit får användas i framtiden, i Rinkeby eller på andra platser. 
Förhoppningsvis kan de bidra till ökad kunskap vid ett eventuellt ge-
nomförande av en fortsättning eller ett liknande projekt. 
 

Rapportens upplägg samt några termer
Direkt efter frågeställningarna som utvärderingen utgår ifrån, kom-
mer en beskrivning av projektet. Från idé till verklighet, med plane-
ring och förberedelser och sedan de olika aktiviteterna under genom-
förandefasen under läsåret 2010-2011. 
 Därefter följer ett kapitel som heter Metod och analytiska perspek-
tiv, där jag går igenom de olika metoder som använts, samt resonerar 
kring utvärdering mera allmänt som utgångspunkt för hela undersök-
ningen. Jag gör en litteraturgenomgång med fokus på folkbibliotek 
och lässtimulerande arbete. 
 Jag tar upp några teorier kring det som projektet huvudsakligen 
syftat till: samverkan respektive barns delaktighet.
 Resultatgenomgången utgör en stor del av skriften, då jag bakar 
ihop det empiriska underlaget med analys och slutsatser, kopplat till 
teorierna. Det handlar om projektorganisation och de olika aktö-
rerna, men också om samverkan mellan parterna, och barnen och 
huruvida de varit delaktiga. Jag går också igenom metoderna för un-
dersökningen och hur de passat för denna utvärdering.
 Jag har valt att inte kalla personalen vid Rinkeby bibliotek vid 
namn. De kallas genomgående för projektgruppen, projektledaren, 
en ur projektgruppen osv. Det handlar inte om att anonymisera dem, 
det har de inte bett om. Men jag har helt enkelt inte sett någon poäng 
med att hela tiden peka ut vem av dem som säger vad. 
 Jag kommer inte att skilja på begreppen samverkan och samarbete, 
något som ofta görs idag, men som bakåt i tiden använts tämligen 
liktydigt. Augustinsson (2010) skiljer på begreppen på följande sätt: 
samverkan är att åstadkomma något utöver vad som sker i befintliga 
organisationer/enheter. Samarbete betecknar vad som faktiskt sker 
mellan människor när de gör något tillsammans, och slutligen sam-
ordning sker när kompetenser och resurser samordnas mot ett gemen-
samt mål. I det här projektet tänker jag mig att det är samverkan och 
samordning som man strävar mot, men eftersom man talar om sam-
arbete både inom projektet och i litteraturen – även om man troligen 
avsett samverkan och/eller samordning – drar jag i rapporten ingen 
skiljelinje mellan begreppen. 
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Bibliotek är ett ord som förekommer ofta och syftar alltid på folkbib-
liotek. Skolbibliotek spelar en viss roll i projektet, men när jag skriver 
om dessa står det alltid just skolbibliotek eller skolbibliotekarie.

Begreppet adoption och liknande projekt

Projektet fick ganska tidigt ett mejl om att det inte var ett lämpligt 
uttryck, då i förhållande till vad adoption innebär när man adopterar 
barn. Den variant projektet avsåg var dock naturligtvis: ”göra till sin 
egen” inte adoptera i meningen ”uppta som eget barn” (SAOL-appen 
11-12-23). Man ville visa att bibliotekets relation med Eva Susso var 
att hon var ”en del av vår biblioteksfamilj helt enkelt”, som en av de tre 
i projektgruppen myntade det.
 Det var författaren Eva Susso som kom på att använda begreppet 
adoption. Sökningar efter liknande projekt gjordes av mig både med 
förfrågningar via landets bibliotekskonsulenter och på Internet, och 
jag sökte även bland magisteruppsatserna från BHS under det senaste 
decenniet. Sökningarna gjordes framförallt inför ansökan i oktober 
2009.
 Själva uttrycket ”att adoptera en författare” genererade några inter-
nationella träffar vid en sökning på Internet. Bl.a. en webbsida från 
Toronto, Canada, där det handlade om att med pengadonation stödja 
författare och litteraturfestivalen i staden (The Word on the Street 
2012).
 Även en annan sökträff handlade om pengainsatser (dessvärre en 
död länk idag per den 2012-01-04). Här stödde man biblioteket med 
pengar och fick därmed bli den första att läsa de senaste böckerna av 
önskade författare. Genom att stödja med donationer lovade bibliote-
ket att köpa in alla titlar av den författare donatorn önskade, så länge 
det rimmade med bibliotekets policy osv.
 AdoptAnAuthor (2005) är ett webbaserat och icke-kommersiellt 
projekt som skall intressera studerande för litteratur och skrivande. 
Sajten innehåller verk från olika författare samt handledning för lä-
rare, spel, frågesporter m.m. Man kan också få direktkontakt med 
författarna genom personliga besök i klassrummen, telefonsamtal till 
desamma, e-post och interaktiva webbsidor. Bibliotek och bibliote-

2 Sedan 2011 omfattar Skapande skola 150 miljoner kronor och riktar sig till hela grundskolan. 
Regeringen inledde satsningen 2008 i syfte att stärka arbetet med kultur i skolan, såväl 
offentliga som fristående skolor. Målet är att genom ökad samverkan med kulturlivet integrera 
kulturella och konstnärliga uttryck i skolans arbete, för att nå kunskapsmålen i högre grad.

karier kan uppenbarligen också dra nytta av programmet, men det 
är inget biblioteksprojekt i den aspekt man tänkte sig inför den här 
projektstarten.
 I Västmanland engagerade man särskilda ”länsförfattare”, där Per 
Helge och Bisse Falk som sådana arbetade utifrån syftet: ”att synlig-
göra författare och litterära platser med anknytning till länet, att in-
spirera till amatörskrivande och berättande samt att stimulera intres-
set för läsande och litteratur.” I andra fasen av länsförfattarprojektet 
var koncentrationen mer riktad på texterna, läsandet och skrivandet, 
under projektnamnet ”Rum för ord”, där ambitionen var att skapa 
ett sådant rum vid varje huvudbibliotek i länets kommuner (Helge 
2001, s. 52).
 Under Rinkebyprojektets gång har det samtidigt i Strängnäs pågått 
ett Skapande skola-projekt som är det projekt som mest liknar detta 
med adoptionen i Rinkeby. Där höll folkbiblioteket i arrangemanget 
från ansökan till alla praktiska delar, men det var ett skolprojekt där 
Laura Trenter under ett läsår arbetade intensivt med klasser på hög-
stadiet, med elevernas skrivande. Ur detta håller nu på att samman-
ställas en bok av elevernas texter (Telefonsamtal med bibliotekarie i 
Strängnäs, 12-01-04).2

Frågeställningar
Mina frågeställningar för arbetet med rapporten är:
•	Hur	har	projektet	fungerat	utifrån	målsättningarna	att	utveckla	

samarbetsformer mellan författare, bibliotek och skola?
•	Hur	har	projektet	arbetat	med	barns	delaktighet?
•	Hur	har	projektet	fungerat	enligt	de	olika	aktörerna	och	vad	har	

de lärt sig?
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Från Evas brevlåda

bloggar.biblioteket.se/evasussosrinkebyblogg

Projektet
Här beskriver jag projektet från det att man beviljades medel från Sta-
tens kulturråd, till och med genomförandefasen. Jag tar upp olika de-
lar av projektet såsom själva biblioteksrummet, bloggen, workshops, 
samt aktiviteter som genomfördes innan man började ta emot barn på 
både skol- och fritid i mötet med Eva Susso.

Rinkeby

Rinkeby är en stadsdel i Västerort inom Stockholms 
kommun. Den gränsar till Kista, Tensta och Bromsten 
samt till Sundbybergs kommun. Stadsdelen ingår nu i 
stadsdelsområdet Rinkeby-Kista. Rinkeby är en typisk 
miljonprogramsförort med en hög andel invånare med 
utländsk härkomst.
 Rinkeby bibliotek är ett stadsdelsbibliotek inom 
Stockholms stadsbibliotek och tillhör organisatoriskt 
Järvaenheten.

Hej Eva, jag och min kompis som också 
heter Eva har läst nästan alla dina böcker. 
Vi älskar boken Dansfabriken. Vi har lite 
frågor till dig: Har du någon ny bok på 
gång? Vilken av dina böcker tycker du bäst 
om? Har du barn och läser de dina böcker?
Svar: Just nu skriver jag ingen bok för jag 
hinner inte när jag har skrivarverkstad. Jag 
tycker om alla mina böcker, men Dansfabriken 
är nog min favorit också. Mina barn är vuxna, 
det är två killar och en tjej. De läser inte så 
mycket som jag har skrivit.

Hej Eva, hur är läget?
Svar: Tack det är rätt så bra, förra veckan var 
jag lite seg. Men den här veckan är jag piggare.

Shoo, vill gifta mig med dig. 
Svar: Hej, tack för frågan, men vem är du?
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Projektets syfte och frågeställningar
I ansökan till Statens kulturråd, härefter kallat Kulturrådet, formule-
rade man följande syften med projektet:

•	 Prova	en	ny	modell	för	samarbete
•	Utveckla	metoder	 för	 att	 arbeta	 långsiktigt	med	 läs-	och	 skriv-

främjande aktiviteter riktade både mot skolan och mot barnen på 
fritiden

•	Ge	unga	läsare	långvarig	kontakt	med	etablerad	författare
•	 Författaren	får	möta	sina	läsare,	dela	med	sig	av	sina	erfarenhe-

ter och inspirera till eget skrivande, och därmed utveckla arbetet 
med författarbesök

•	Aktiviteterna	i	projektet,	läsecirklar	och	skrivarverkstäder,	syftar	
till att få deltagarna att reflektera kring det de läser och inspireras 
till eget skrivande

•	 Sprida	idén	om	författaradoption	och	vad	den	kan	tillföra	samt	
inspirera pedagoger till ett nytt arbetssätt med skönlitteratur och 
skrivande

Projektansökan, projektplan och 
förberedelser i biblioteket
1 april 2009 skickades första ansökan in till Kulturrådet. Det hade fö-
regåtts av samtal mellan Eva Susso och personal på Rinkeby bibliotek, 
mellan Eva Susso och mig på Regionbibliotek Stockholm, samt sam-
tal och ett möte där alla dessa deltog och därutöver två andra barn- 
och ungdomsbibliotekarier. Då var tanken att det pilotprojekt som 
vi filade på kunde yngla av sig på andra bibliotek inom Stockholms 
stadsbibliotek (kallas även SSB härefter), men också naturligtvis på 
andra bibliotek runt om i landet. Involverade chefer kring Rinkeby 
bibliotek, vid denna tidpunkt flera personer i SSB:s organisation, var 
positiva.
 Kulturrådet beviljade i december 2009 projektet 200 000 kr av de 
370 000 som man sökt. I Rabén & Sjögrens pressmeddelande påföl-
jande dag uttrycktes i inledningen: ”Rabén & Sjögren, författaren 

Eva Susso och Rinkeby bibliotek går samman för att främja läsande 
och skrivande hos barn.”
 
I projektplanen räknas från planeringen inför skolbesöken till och 
med utvärderingen, som projekttid. Projektet beviljades medel före 
årsskiftet 2009/2010 men det var inte möjligt att dra igång aktiviteter 
med skolan redan på våren. Dock ägde flera möten rum, och den 
planering som gjordes, är också en del av projektet. Det var den här 
tiden, hela vårterminen, man hade till förankringsarbete och för att 
lägga upp en strategi för genomförandet.

2010 juni-juli

•	Planering
•	Kontakt	med	skolor
•	Uppbyggnad	av	författarhörna	och	blogg
•	Inköp	av	media

2010 augusti -december

•	Genomförande:	totalt	ca	11	heldagar	författarbesök	
samt 13 heldagar skrivarverkstad med årskurs 5 

2011 januari

•	Halvtidsutvärdering	tillsammans	med	berörda	lärare	
och tid för ev. omplanering

2011 februari-maj

•	Genomförande:	totalt	ca	11	heldagar	författarbesök	
samt 13 heldagar skrivarverkstad med årskurs 8

Efterarbete

•	Utvärdering	och	tryck	av	projektrapport
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Med SSB:s marknadschef på plats diskuterades också var Eva skulle 
få sitt utrymme. Man valde ut en lämplig plats i biblioteket, ett ut-
rymme som använts till studierum med datorer, och som var dåligt 
utnyttjat. Projektledaren kontaktade berörd chef, för att diskutera 
vilka förändringar som i så fall kunde göras där. Eva Sussos bibliotek 
med böcker och bloggdator skulle stå färdigt till skolstarten i augusti, 
och det var SSB:s marknadsavdelning som skulle göra i ordning det. 
 I rummet skulle finnas information om kommande skrivarverkstä-
der och bokcirkel/bokklubb, och möjlighet för barnen att anmäla sig 
till aktiviteterna. I förlängningen skulle rummet fungera även när Eva 
inte var på plats, och visa en närvaro ändå. 
 I samtalet med marknadschefen ställde vi oss ett antal frågor, och 
särskilda sådana till Eva Susso som ju skulle sätta prägel på rummet: 
Hur kan man visualisera att man är en författarkompis? Vilka jippon 
kan man ordna? Ska man spela svag musik i rummet, soundtrack till 
Evas favoritbok? Vad tänker Eva på när hon lagar mat? Skall det fin-
nas ett skrivbord? Ett stort bord som kan användas när Eva leder en 
läsecirkel behövs. Rummet måste målas om och kan associera till Evas 
koppling till Afrika (dit hon ofta reser), i färger och bilder. Det bör 
finnas en dator i rummet så att man kan kommentera blogginlägg. 
Hur kan datorn användas, touchscreen eller dylikt? Hur kan man 
använda webben och bloggen som man tänkt, i rummet? Bloggen 
skulle hamna under Stockholms stadsbiblioteks webbsida, på samma 
plats som andra bloggar, t.ex. Långa svansens blogg, ett projekt som 
pågick under samma tid.
 Eva Susso skulle i slutet av mars 2010 släppa boken Street som 
handlar om några ungdomar som dansar streetdance. En idé från bib-
liotekets sida var att tjuvstarta projektet med releasefest i biblioteket 
– med dansuppvisning, uppläsning och mingel. En tanke skulle då 
vara att engagera några ungdomar att själva vara delaktiga i arrang-
emanget, ansvara för bokbord, servera snacks etc. Så blev det också 
och releasen var en succé.

Bibliotekarierna Salomon Hellman och Linnéa Lindahl i Eva Sussos bibliotek.
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Erbjudandet till skolorna
Vid tiden för projektet hade fyra av skolorna i Rinkeby låg- och mel-
lanstadium. På en av dessa skolor har man dessutom högstadium. En 
skola är en ren högstadieskola. 
 Eftersom projektet fått mindre pengar än beräknat så diskuterades 
hur man kunde omfördela budgeten så att man inte lovade mer än 
man skulle kunna hålla vad gällde erbjudandet till skolorna. Eva Sus-
sos kalkyl för en termin fick istället gälla för två terminer, d.v.s. en 
halvering av den ursprungliga. Rinkeby bibliotek fick se över vilka 
andra ”måstekostnader” som fanns i projektet. Detta var viktigt för 
att ha något konkret att erbjuda skolorna, resonerade man.
 I februari 2010 träffade projektgruppen tillsammans med Eva 
Susso skolbibliotekarierna i Rinkeby för att presentera projektet och 
etablera den första kontakten med skolorna. Planen var att sedan kon-
takta berörda rektorer och presentera idén för dem. Det hela mot-
togs mycket positivt av de närvarande skolbibliotekarierna. I Rinkeby 
finns sedan tidigare Listiga räven och Storstadssatsningen skolbiblio-
tekarier på alla kommunala grundskolor, men på en av skolorna gick 
skolbibliotekarien i pension under projektets gång, och på en var skol-
bibliotekarietjänsten vakant under hela projekttiden.3

 Under april och maj besökte Eva och någon från projektgruppen 
skolorna för att presentera projektet, för rektor och/eller biträdande 
rektor med flera. Det såg väldigt olika ut vilka man fick träffa. Eva 
berättade då om sin bakgrund, sitt författarskap och hur mycket hon 
varit ute i skolor och på bibliotek och träffat massor av barn. Hon 
berättade om sitt arbetssätt och sin erfarenhet som skrivledare i olika 
sammanhang, och erbjöd sina tjänster. Hur skulle en författare kunna 
komplettera läraren i det läs- och skrivstimulerande arbetet? Eva be-
rättade redan här hur hon har en annan ingång än en pedagog har 

3 Storstadssatsningen var en del av den nationella storstadspolitik som utarbetats av 
regeringen och berörde Sveriges tre storstadsregioner Stockholm, Göteborg och Malmö. 
Storstadssatsningen genomfördes av kommunerna via statliga medel från och med hösten 
år 1999 till och med år 2005. Målet med storstadspolitiken var att ge storstadsregionerna 
förutsättningar för en långsiktig tillväxt samt att bryta den sociala, etniska och diskriminerade 
segregationen. Listiga räven var ett delprojekt inom Storstadssatsningen i Rinkeby.

och att hon arbetar mycket utifrån lust. Samtidigt var det viktigt att 
vara öppen för att få samarbetet att passa in i den planering man hade 
i respektive grupp. Eva poängterade att det inte handlar om ett färdigt 
projekt: ”alla idéer är möjliga och vi ska tänka stort!”. 
 I juni 2010 hade tolv klasser anmält intresse till projektet under 
höstterminen. Projektgruppen kontaktade de lärare som anmält in-
tresse och bokade in tider för deras besök på biblioteket. Dessa klasser 
var garanterade 3 besök à 1 timme. 

Läsåret 2010-2011
Tisdagar och onsdagar blir de dagar som Eva Susso är på plats 
(v. 40-47, uppehåll v. 44), och det är också då hon kommer att blogga. 
Någon aktivitet på höstlovet tisdagen eller onsdagen i v. 44 planeras.
 En skola vill jobba med medeltiden i femman. De har ett annat 
projekt på gång, med pengar från Skapande skola, deckartema, film-
manus – kan Eva Susso vara med på något sätt undrar de? Eva Susso 
välkomnar dem att kontakta henne särskilt om det, då det är ett annat 
spår. 
 Förslag till namn på bloggen är sedan tidigare: ”Författarbloggen” 
vilket anspelar på Eva Susso som författare men också på barnen som 
ska skriva egna texter och bli författare, men man landar i ”Eva Sussos 
Rinkebyblogg”. Bloggen kan innehålla barnens egna lästips, och de 
kan blogga när de deltar i läsecirkeln också. 
 På ett möte i september rapporterar Eva Susso till projektgruppen 
om kontakterna med skolorna. Alla kontaktar henne direkt. Det rull-
lar på men de själva har ont om idéer, tacksamma för att författaren 
kommer med detta. En skola har ställt in på grund av schemapro-
blem. En annan skola har inte tagit kontakt och man frågar sig varför, 
då det är de som skall komma först.
 I oktober 2010 kommer de första klasserna enligt schema. I början 
var Eva som planerat på plats i Rinkeby tisdagar och onsdagar, då med 
workshops både för- och eftermiddag och sedan skrivar- respektive lä-
secirkel på kvällarna. Det blev väldigt intensiva arbetsdagar för Eva.
Eftersom det efter några gånger på hösten visade sig att samma tjejer 
kom, drog man ihop cirklarna till en, och innehållet skräddarsyddes 
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efter de här tjejernas önskemål. Det blev fortfarande långa dagar för 
Eva, men det var svårt att göra annorlunda och fördela aktiviteterna 
under veckorna. Det skulle ha begränsat Eva i andra uppdrag som 
hon nu tog eftersom det här projektet inte blev så stort som det från 
början vara tänkt.

Exempel på innehåll i workshop
Eva lägger upp workshoparna och tillfällena med skrivarkurs på lite 
olika sätt, det kan till exempel gå till så här: 

Ägget
Ägget har formen oval. Det är vitt och lite kallt. Det är 
slätt och har inga spetsiga kanter. Det är hårt på utsidan 
men om man tappar ägget går det sönder. Det får plats i 
handen.
 Ägget kommer från hönan. Man kan äta ett ägg. man 
kan göra olika saker med ett ägg, tex koka och steka. Flera 

På riktigt är ägg ett barn från hönan
Ägget är hårt, det luktar kokt. Det är runt och fint och lent. 
Det är vitt. Ägget har skal. När man skalar är det fortfarande 
vitt. Inuti äggvitan finns äggulan. Ett ägg är ett slags mat 
som är gott. Det kommer från hönan som är en slags fågel. 
På riktigt är ägg ett barn från hönan men man äter det 
också. Man kan göra olika saker med ägg. Man kan vara 
allergisk mot ägg. Det är flera djur som inte föder ägg. En 
gång var jag sugen på pannkaka och då baka jag en. Det 
var med ägg och det var jättegott. Jag åt många. En gång 
var jag också sugen på ägg så vi koka ägg och åt. Det 
tycker jag om.

Den hungriga mannen
Ägget är vitt och det har en spricka. Det är avlångt och det 
luktar mycket. Den är känslig och den är som en kula inne 
i ägget. Äggen kommer från hönan. Hönan lägger ägg för 
att kycklingarna ska komma ut. Man kokar ägg. Det finns 
krokodiler som lägger ägg och det finns godisägg. Jag har 
äggat min kompis med andra kompisar. Man slänger ägg i 
huvudet så att de går sönder.

djur föder ägg som fisk, krokodil och andra fåglar. Man kan 
vara allergisk mot ägg. Om kycklingar kläcks är de gula.
 En gång var jag hemma. Jag ville ha ett husdjur. Då kom 
jag på att jag kan ha en kyckling. Jag gick till kylskåpet och 
hämtade ett ägg och la det i min favoritväska. Så satt jag 
och ruvade. Plötsligt hörde jag att något sprack, det var 
ägget och jag fick kasta min favoritväska.

26 oktober 2010

Eva använder ett begrepp som att googla i sig själv, för att 
skriva om något, t.ex. ett ägg. Eva tar fram ett ägg ur en 
servett och ber eleverna att uppleva ägget. Hur ser det ut, 
hur luktar det osv? Det här ska bli början på berättelsen. 
Mitten ska bestå av en mera vetenskaplig del, där man 
just får googla i sin egen hjärna. Vad vet man om ett ägg 
egentligen? Slutet på berättelsen ska bestå av något som 
har hänt på riktigt, en ägghistoria ur ditt eget liv. 

Några av ägghistorierna:
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KANIN
1. Man ska hämta ett glas vatten. 2. Sen ska man ta lite 
kaninhår. 3. sen ska man ta en låtsaskanin och ta en 
hårbit. 4. Sen tar man en liten hårbit från sig själv. 5. Sist 
lägger man i tvättmedel som heter Yes och det får man 
från Vivo. 6. Sist dricker man det och blir till en kanin. 7. 
När man är en kanin måste man leva i skogen.

Hur blir man ett lejon?
Jag gick in i en häxas område och började plocka frukter 
och grönsaker utan tillåtelse. och då såg häxan mig och 
blev ilsken och jättearg. Hon sa det här kommer du att få 
ångra! Hon band fast mig och började göra en gryta och 
la i lite peppar, sen kastade hon mig i grytan och ska du få 
se vad som händer”. Hon sa ett magiskt ord sim sala bim 
= lejon. Då blev allt grått och jag satt i grytan som ett lejon. 
Häxan hade förvandlat mig till ett lejon för alltid!

15 februari 2011 

Anitas klass fick också skriva historier utifrån tre saker; 
en person, en plats och en händelse. Så här blev det då:

 
Den där killen har ett problem. Hans tjej vill inte ha honom. 
Jag tycker att han ska lämna henne och hitta en annan tjej 
som gillar honom.
 
Hon sitter i sitt rum och tänker hur hon ska få pengar till 
kläder. Hon måste jobba för att få pengar till nya kläder, för 
hon kan ju inte gå utan kläder!
 
Det handlar om en vacker tjej. Hon bor i Rinkeby torg. Hon 
har tråkigt, för att inte ha tråkigt åker hon till Kista och träffar 
sina kompisar.
 
Det handlar om en tjej som heter Walas. Hon bor i Sverige. 
Hon tycker att problemet är att många är tjuvar och många 
dör. Därför är det viktigt att man har sin frihet.
 
Avslutningsvis var det någon som skrev den viktiga frågan:
 
Varför hjälper inte rika personer de fattiga barnen?

24 november 2010  

Hur man förvandlar sig till olika djur som kanin, häst, 
hamster. Man berättar inte för de andra vilket djur det 
är, men man beskriver vad man behöver göra för att bli 
djuret.

Några av djurhistorierna:
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är tydligen skillnad på var man skriver någonstans. Och 
säkert också vilka övningar man får. Jag lägger mycket vikt 
vid att välja övningar som är stimulerande och som passar 
för gruppen. Idag gjorde jag en guidad berättelse, vilket 
betyder att jag har bestämt en kort grundberättelse och 
temat SKRÄCK. Men grundhistorien innehåller ingen skräck 
alls och det är där skribenterna i klassen kommer in. De ska 
påverka grundhistorien genom att lägga till allt det som är 
viktigt i en berättelse: skapa stämning, ge detaljer, dialog, 
föra händelseförloppet vidare. De fick cirka 25 minuter på 
sig, sen läste jag upp det som hanns med. Alla historierna 
blev bra och jag tror att ungdomarna förstod att det var tack 
vare deras insatser som det blev så.

16 februari 2011

Här berättar Eva Susso själv på bloggen om ett upplägg 
och hur hon tycker att det funkar:

Guidad berättelse
Åttorna som jag träffade förra veckan och idag är väldigt 
kul att skriva med. Deras lärare, Calle, säger att han blir 
imponerad när jag läser upp berättelserna och hör hur bra 
de är. Kanske är det så att ungdomarna skriver annorlunda 
när de är på biblioteket än i skolan. Kanske att de vågar 
mer, att de släpper prestationsångesten och låter fantasin 
och kreativiteten ta över. I så fall är det bra! En av killarna 
i åttan, som skriver jättebra och dessutom stavar korrekt, 
säger att han aldrig skriver i skolan. Varför undrar jag? Det 



32 33

Från Evas brevlåda

bloggar.biblioteket.se/evasussosrinkebyblogg

Metod och analytiska 
perspektiv
Här går jag igenom de metoder jag använt mig av för att kunna svara 
på frågeställningarna om hur projektet fungerat enligt målsättning-
arna och enligt de olika aktörerna, samt hur och huruvida barn varit 
delaktiga. Vi börjar dock med att titta på vad en utvärdering är för att 
sätta ljuset på vilken roll den kan ha i ett projekt som detta.

Utvärdering
Vad är en utvärdering och varför ska man utvärdera? När man läser 
om utvärdering återkommer tre ord: man skall värdera något på ett 
systematiskt och genomtänkt sätt. Man kan använda kvantitativa el-
ler kvalitativa mätmetoder, men det är intressant att en del forskare 
också anser att man bör medverka till att utvärderingen blir använd. 
Ove Karlsson ser ur ett historiskt perspektiv tre utvärderingsmöns-
ter: Under 50- och 60-talen dominerade mål-resultatutvärdering med 
mätning och kontroll, för att under 70- och 80-talen bytas mot fokus 
på processen. Då låg intresset på genomförandet för att t.ex. bedöma 
arbetssätt och innehåll. På 80- och 90-talen blev delaktighet ett vik-
tigt begrepp, man började titta mera på medverkan och deltagande, 
s.k. interaktiv utvärdering. Det intressanta är att den ena sorten inte 
byts av med nästa utan läggs istället på som ett raster till i utvärde-
ringsarbetet (Karlsson 1999, s. 16f).

Hej, varför blev du författare?
Svar: Därför att jag passar att bli författare. Det 
är ett roligt och spännande arbete eftersom jag 
har livlig fantasi och jag har tålamod och orkar 
skriva en hel berättelse.

Vad heter din bästa bok du har skrivit?
Svar: Vet inte riktigt, det får någon annan av-
göra.

Hej Eva! Jag tycker att dina böcker är väl-
digt bra! Kram
Svar: Tack för att du berättade det för mig. Jag 
blir glad av det! Kram Eva

Hej Eva, jag älskar dina böcker t.ex. “Jag 
såg honom först” 
Svar: Tack för att du berättade det för mig! 
Kram Eva
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Zetterlund redogör för olika motiv för utvärderingar: kontroll-, främ-
jande- och upplysningsmotivet (Sandin 2011, s. 121). Det handlar om 
att redogöra för om de avsedda effekterna uppnåtts, om att utvärdera 
för att utveckla verksamheter och att skapa ökad kunskap om en verk-
samhet eller företeelse. ”Utifrån Kulturrådets formuleringar kan alla 
tre motiven för utvärderingar läsas in. Kontrollmotivet finns genom 
att redovisningarna ska visa att det som bidraget grundas på, alltså 
syften och mål som de formulerats i ansökan, faktiskt har genomförts. 
Främjandemotivet är inbyggt i själva bidraget som möjliggör projekt 
och stödjer läsfrämjande- och verksamhetsutveckling. Upplysnings-
motivet är en viktig orsak till att det finns krav på redovisning från 
Kulturrådet eftersom projekten och rapporterna ska bidra till att kun-
skaperna kan spridas nationellt.” (ibid. s. 123). I en annan text skriver 
Ove Karlsson, nu Karlsson Vestman, att enligt hans uppfattning ”är 
lärande det övergripande syftet med utvärdering både när det sker 
med ett kontrollerande och ett främjande syfte” (Karlsson Vestman 
2009, s. 57).
 Samme Ove Karlsson talade tidigare om formativ och summativ 
utvärdering: formativ används om man ämnar förbättra en pågående 
verksamhet, medan summativ görs för att se om en viss insats gett det 
förväntade resultatet (Karlsson 1999, s. 32ff ).
 I utvärderingen av projektet Den långa svansen, inom Stockholms 
stadsbibliotek, skriver Ögland och Aleman mera om den formativa 
utvärderingen, där bygger utvärderarens förhållningssätt på närhet. 
”Utvärderaren är själv med i processen och målet med utvärderingen 
är att alla ska lära sig något och att förståelsen ska öka.” Projektet kan 
förändras och formas om under processens gång och under deltagar-
nas lärandeprocess. Den formativa utvärderingsstrategin bygger på att 
”utvärderarens roll inte är att bedöma utan att bidra med reflektioner 
från ett delvis utanförskap. Utvärderaren ska inte vara en del i det 
dagliga arbetet men vara en del av reflektionen omkring det”, beskri-
ver Aleman och Ögland (Aleman och Ögland 2012, s. 98f).
 Ska utvärderaren vara en opartisk, objektiv iakttagare eller en enga-
gerad bedömare i den situation eller verksamhet som ska utvärderas? 
När beställare vänder sig till specialister på utvärdering kan ett motiv 

vara att de vill få en objektiv bedömning, till skillnad från de mer 
partiska bedömningar som förknippas med intressenter och berörda. 
Utvärderaren ses som en oberoende expert specialiserad på att göra 
objektiva tolkningar av verkligheten och anses vara en person som 
inte har förutfattade meningar om förtjänster, värde eller särskilda 
särdrag hos det han/hon utvärderar. Men utvärderaren kan också ses 
som en engagerad part i det som utvärderas och trots sitt engagemang 
representera ett kritiskt granskande perspektiv. Exempelvis i egenskap 
av professionell, medveten person som förmår att se kritiskt på den 
situation han eller hon är del i (Karlsson Vestman 2009, s. 62).
 Skall man välja en extern eller en intern utvärderare? Det finns för- 
respektive nackdelar med båda, men vilken man väljer beror på syftet 
med utvärderingen, säger Ove Karlsson. Ibland behövs distans och 
klara ögon utifrån, medan man andra gånger har större nytta av en 
intern utvärderare. Det senare är fallet när syftet är att främja utveck-
ling och lärande – då uppmuntrar det till delaktighet och resultatet 
”ägs” av de berörda (ibid. s. 64).
 Det vanligaste är att utvärderingens inriktning bestäms genom 
samspel mellan utvärderaren och uppdragsgivaren, och kan även in-
kludera andra aktörer såsom berörd personal. Rollfördelningen kan 
se mycket olika ut. Detsamma gäller direktiven till utvärderaren, det 
beror på om uppdragsgivaren har klart för sig vilka frågor man vill ha 
svar på. Det är tämligen vanligt att denne inte klart kan precisera vad 
det är man vill veta, och det resulterar i ”allmänt hållna och oprecisa 
direktiv till utvärderaren” (Delander och Månsson 2009, s. 87f).
 
Det här skulle ha kunnat vara en formativ utvärdering, om jag eller 
någon annan som utvärderare fått det som ett uppdrag. Nu fanns 
dock inget krav eller någon förväntan – egentligen från någon alls – 
på hur utvärderingen skulle genomföras eller utformas. Det må vara 
vanligt, men ställer ju till det genom att helt öppna upp för vad utvär-
deraren tar fasta på.
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Observationer
”Det värdefulla med observationer är att de ger forskaren direkt till-
träde till socialt samspel och sociala processer som intervjuundersök-
ningar och textanalyser bara kan ge indirekt och andrahandskunskap 
om” (Repstad 2007, s. 34). När man gör observationer måste man 
bestämma vad man skall observera, och därmed också vad man inte 
observerar, man kan ju inte vara på två ställen samtidigt.
 Idén till projektet var Eva Sussos egen, och hon presenterade den 
för både mig och för personalen som hon kände på Rinkeby bibliotek. 
Jag har därför från början varit med och bollat idéerna med Eva Susso 
och barnbibliotekarierna, och med inblandade bibliotekschefer.
 Jag har sedan deltagit vid många, men långt ifrån alla, tillfällen, då 
Eva träffat barnen, både under höst 2010 och vår 2011. Jag har kun-
nat se hur barnen och pedagogerna har interagerat med författaren 
Eva Susso, under de workshops jag iakttagit. Det har dock inte varit 
fråga om observationer utifrån något schema, utan jag har under och 
efter workshops-tillfället, dokumenterat upplägget av träffen och hur 
det hela förlöpt, och noterat iakttagelser som jag funnit intressanta.
 Jag har observerat samspelet mellan författare och bibliotek un-
der hela projektet, både under planerings- och genomförandefasen. 
Jag har även för mig själv noterat iakttagelser under projektets gång, 
kommentarer från Eva och projektgruppen mm. Det blev dock främst 
stunderna då klasserna kom på besök, alltså under genomförandefa-
sen, som jag kom att observera regelmässigt.
 När jag varit med på klassbesöken har det inte varit fråga om dolda 
observationer. Vi har varje gång presenterat att jag skall vara med för 
att jag är intresserad av att följa projektet, vi har dock inte sagt att jag 
är där för att observera. Det är ett ord man skulle ha varit tvungen att 
förklara för barnen och som förmodligen hade påverkat stämningen 
och kanske också hur workshopen avlöpt. Det var ju av yttersta vikt 
att inte påverka stunden, egentligen åt något håll – men framför allt 
inte negativt. 
 Jag har alltså i väldigt stor utsträckning observerat barnen och sam-
spelet mellan barnen, Eva Susso och biblioteket, med förhoppningen 

att få syn på hur samverkan fungerat dem emellan, och för att se hur 
barnens delaktighet kommer till uttryck i projektet.

Intervjuer
Intervjuer har genomförts vid två tillfällen, vid det ena träffade jag 
Eva Susso och vid det andra tillfället de tre som arbetat med projektet 
i Rinkeby (Intervju med Eva Susso 11-05-19, samt med personal på 
Rinkeby bibliotek 11-06-07). Jag har även haft ett informellt samtal 
per telefon med en av skolbibliotekarierna i Rinkeby (11-05-25), och 
på samma sätt talat med en bibliotekarie i Strängnäs, ansvarig för 
deras liknande projekt (12-01-04), se avsnitt Begreppet adoption och 
liknande projekt.
 Att göra kvalitativa intervjuer med dels författaren, dels projekt-
gruppen var självklart för mig. ”Intervjumetoden har kritiserats för 
att vara alltför idealistisk och individualiserad, det vill säga att den fo-
kuserar i alltför hög grad på enskilda personers åsikter och negligerar 
sociala och materiella strukturer och ramvillkor.” (Repstad 2007, s. 
83). Men som Repstad fortsätter skall man naturligtvis analysera och 
tolka det material som man får fram av intervjuerna. Och här var jag 
intresserad av just de här enskilda personernas åsikter, tankar och idé-
er, i deras respektive roller i projektet. I kvalitativa intervjuer är temat 
givet och man styr som intervjuare in informanten på ”rätt spår”. Man 
har med fördel utarbetat en intervjuguide med några huvudsakliga 
frågeställningar och förberedda följdfrågor, men man följer den inte 
som ett strikt schema. Intervjuaren får vara flexibel och improvisera, 
eftersom informanten förmodligen inte svarar i den ordning man 
ställt upp frågorna. Frågeschemat blir en minneslista som man kan 
bocka av i allteftersom ämnesområdena täcks in. Jag gjorde sådana 
intervjuguider och använde dem i de två intervjuerna (Bilaga 1 och 2).
 När jag skulle intervjua de tre bibliotekarierna i Rinkeby, valde jag 
att göra det som en gruppintervju. Repstad hänvisar till Hvinden och 
Hoel som menar att gruppintervjuer kan ge en fylligare information. 
”Samtalen får en egen dynamik, där det som den ene säger följs upp 
av en annan och nyanseras av en tredje” (Repstad 2007, s. 109). Det 
var det här jag var ute efter. 
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Intervjuerna genomfördes med röstmemofunktionen på iPhone, d.v.s. 
de spelades in och jag transkriberade dem sedan för hand.

Enkäter
För att få en uppfattning om hur lärarna uppfattade projektet genom-
fördes en webbenkät både i anslutning till höst- och vårtermin 2010-
2011. Att jag valde en enkät till pedagogerna (Bilaga 3) skulle helt 
klart komma att innebära en tidsvinst. En styrka med enkäter är att 
man kan nå många personer på relativt kort tid. Jag var också mera 
intresserad av kollektivet än av enskilda individer, varför en enkät pas-
sar bra (Björkdahl Ordell 2007, s. 85). De tillfrågade var anonyma, 
men i enkäten ingick en fråga om jag fick kontakta informanten ifall 
jag hade ytterligare frågor. Svarade man positivt angav man också sina 
kontaktuppgifter. 
 För att få veta vad barn tycker är valet av metod alltid svårt. Det 
blev en enkät som när alla aktiviteter var över delades ut på papper i 
biblioteket, och som barnen/ungdomarna kunde posta i den brevlåda 
som stod i Eva Sussos bibliotek under hela läsåret. Vid de sista work-
shopstillfällena berättade man också att man kunde gå in på bloggen 
och svara på frågorna där, om man hellre ville det. 
 Att jag valde enkät som metod i det här fallet, hade mera att göra 
med svårigheten att nå barnen. Det måste vara frivilligt att svara, 
samtidigt är det då större chans att informanterna är positiva till det 
frågorna handlar om. Att ställa dessa frågor ansikte mot ansikte, vare 
sig man som jag inte känner barnen eller om någon av dem som ar-
betar på biblioteket och känner barnen hade gjort det, skulle dock 
kunna hämma i ännu större utsträckning. För att inte få bryderier an-
gående graden av anonymitet och konfidentialitet, eftersom det gällde 
barn under 18 år, och för att slippa göra en stor apparat genom att gå 
via föräldrarna, lämpade sig enkät som metod särskilt väl. Enkätfrå-
gor till barnen, se Bilaga 4.

Loggbok
Så här skrev projektledaren från Rinkeby bibliotek i ansökan 31 
mars 2009: ”Projektet ska dokumenteras noga under arbetets gång i 

en särskild loggbok. I den antecknar vi våra reflektioner kring arbe-
tet, erfarenheter och nya idéer, både våra egna, lärarnas och barnens. 
Loggboken används sedan av Marie Johansen, utvecklingsledare på 
Regionbibliotek Stockholm, som följer projektet, utvärderar det samt 
dokumenterar det i en rapport som ges ut i regionbibliotekets skrift-
serie.” 
 Utan att man satte ord på det i projektgruppen var det man var 
ute efter ett reflekterande skrivande likt det som benämns dagboks-
skrivande inom aktionsforskning. ”Tanken är att man ska följa sin 
egen process, förändring och utveckling./…/ Det är därför viktigt att 
gå tillbaka till det som skrivits för att få tillgång till egna fundering-
ar och reflektioner kring vad som skett.” (Rönnerman 2004, s. 20). 
Dagboksskrivandet, i projektet dock kallat loggbok, blir ett sätt att 
upptäcka den egna praktiken, det blir en informationskälla, diskus-
sionsunderlag och kan tjäna som problemidentifiering (ibid. s.21). Ett 
ovärderligt verktyg för de inblandade själva – och för en utvärderare 
som kommer helt eller delvis utifrån.

Litteraturgenomgång
Jag gör en litteraturgenomgång för att beskriva hur samarbeten skola-
bibliotek-författare brukar se ut, men också om hur lässtimulerande 
projekt brukar se ut, och utvärderas. Det jag lyfter fram skall bidra till 
att problematisera att folkbiblioteket i lässtimulerande projekt kopplas 
samman med skolan. 
 Jag har stor nytta av Amira Sofie Sandins Barnbibliotek och lässti-
mulans (2011), i vilken författaren studerar 93 olika lässtimulerande 
projekt – inte själva projekten utan rapporter och utvärderingar av de 
samma. Genom att studera dessa urskiljer hon tendenser och teman, 
och belyser och analyserar utifrån relevant forskning vilka faktorer 
som påverkar projekten. Många av de författare och titlar som hon 
använder sig av i sin sammanställning har jag läst hela eller delar av, 
men här har jag i stort sett valt att titta på källorna genom Sandins 
ögon. Projektet Rinkeby bibliotek adopterar en författare skulle, om det 
varit genomfört och utvärderat när hon skrev boken, med all säkerhet 
platsat i sammanhanget.
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Folkbibliotek och 
lässtimulerande arbete
Här följer nu litteraturgenomgången enligt ovan. Den skall ge bak-
grundskunskap vad gäller lässtimulerande arbete på folkbibliotek och 
utvärderingar av projekt som rör detta.

Att arbeta lässtimulerande på folkbibliotek
Bokprat är den vanligaste formen för det lässtimulerandet arbetet 
gentemot barn och unga, även fast det alltmer börjar förekomma an-
dra former såsom läsecirklar på barns fritid o.s.v. Med mina ord är 
bokprat en metod som går ut på att en klass kommer till biblioteket 
och en bibliotekarie presenterar ett antal böcker på ett förhoppnings-
vis inspirerande sätt. Barnen lånar av de böckerna och av alla de andra 
som finns i biblioteket, och får så med sig böcker att läsa i skolan. 
Genom att bjuda in skolan så menar man sig möta alla barn, enligt 
principen ”om vi bjuder in alla tvåor och de kommer så har vi någon 
gång träffat alla barn”. Man tänker sig också att få flera kontaktytor 
med barnen, och träffa dem både i skolan och på fritiden. Tillfället 
då klassen kommer till biblioteket skall locka dem att komma även 
efter skolan.
 Kerstin Rydsjö och AnnaCarin Elf skriver i Studier av barn- och 
ungdomsbibliotek: en kunskapsöversikt, om hur skolans och bibliotekets 
mål, på styrdokumentsnivå, skiljer sig åt: ”Medan folkbibliotekens 
uppdrag kan ses som att främst stimulera barns nyfikenhet och läslust 

Har du barn och är du gift?
Svar: Jag har 3 barn, men jag är skild.

När hade du din första mens?
Svar: Jag var 12 år.

Kan du skriva andra böcker än kärleks-
böcker?
Svar: Nästan alla mina böcker handlar på nå-
got sätt om kärlek. Kärlek är viktigt för männis-
kan, även för mig, så jag gillar det temat. Men 
jag har skrivit om annat också. Om vänskap, 
om Gambia, Gröndal, dans, om syskon, om 
New York, mm.

När skrev du din första bok?
Svar: 1995
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uppfattar vi att skolans överordnade uppdrag i samband med läsning 
är att svara för att alla barn lär sig läsa och uppnår skolans mål” (Ryd-
sjö och Elf 2007, s. 28). Om bokprat handlar flera magisteruppsatser 
som nämns i kunskapsöversikten. Rydsjö och Elf reflekterar kring läs-
ning och lässtimulans:

”I studierna saknar vi en nära dialog mellan bibliotekarier och 
pedagoger, både om syftet med bokpraten och bokpratens utfall 
– dokumentation och utvärderingar av bokpratens effekt saknas. 
Vi kan inte heller se att bibliotekarierna får återkoppling på sina 
insatser./…/ Flera studier visar hur barnbibliotekarier i nära sam-
arbete med lärare och med gemensamma och tydliga mål har nått 
stor framgång med sina läsfrämjande insatser.” (ibid. s. 132)

Rydsjö och Elf menar inte att ifrågasätta att bokprat kan fungera läs-
främjande eller att många barn uppskattar bokprat, men ser det som 
ett tydligt problem när barnbibliotekarien lässtimulerar i skolsam-
manhang. Författarna pekar på de litteraturpedagogiska erfarenheter 
som säger att barn tydligt uppfattar lärares och bibliotekariers under-
liggande syften. De problematiserar därmed mötet med barnen på 
fritiden om man i barnens ögon anses sammanlänkad med skolan. 
Intressant att notera är att man i de flerspråkiga förorterna inte lika 
tydligt ser denna konflikt mellan skoltid och fritid, enligt flera studier 
(ibid. s. 170).
 Rydsjö och Elf frågar sig hur barnbibliotekarier motiverar valet att 
i huvudsak arbeta läsfrämjande på skoltid. Kravet på prestation ökar. 
Barnbiblioteket kopplas till skolan och inte till fritiden.” Samman-
fattningsvis hade vi önskat att flera studier skulle ha visat på reflexion 
hos barnbibliotekarierna över de egna arbetsmetoderna och på större 
uppmärksamhet på barnens fritidsläsning” (ibid. s. 171).

Inköpsstödet för litteratur till barn och unga fördelades från Kultur-
rådet första gången 1997.4 Redan från början ställdes krav på kom-

munerna att folk- och skolbibliotek ska utarbeta gemensamma planer 
för det läsfrämjande arbetet. I en utvärdering av inköpsstödet från 
2002 konstateras att stödet fått stark folkbiblioteksprägel, men sällan 
lett till att samarbeten mellan skola (eller förskola) och folkbibliotek 
utvecklats. ”Det förekommer ganska ofta att folkbiblioteken bedriver 
oerhört ambitiösa projekt riktade till skolan eller förskolan men där 
man av olika skäl väljer att i huvudsak driva dem på egen hand, utan 
att involvera lärare eller förskollärare i planering och genomförande” 
(ibid. s. 92).   
 Enligt Rydsjö och Elf ser Johanna Hansson, dåvarande konsulent 
på Kulturrådet, flera skäl till bristerna på samverkan. Bemanningen 
på skolbibliotek är en sak, men de två andra skälen är mer aktuella för 
projekt som syftar till samverkan: tidsbrist respektive yrkesgruppers 
ovana att gemensamt planera och samarbeta kring barns och ungas 
läsning (ibid.). 

Lässtimulerande projekt
Varför man väljer att arbeta i projekt överhuvudtaget berättar Eva 
Nordlinder i ett inledande kapitel i Läsprojekt: inspirationsbok för för-
skola, skola och bibliotek. En mycket viktig komponent är tid: med 
ett projekt finns ett samförstånd i arbetsgruppen och förståelse från 
ledningen att detta måste få ta tid, både att planera och att genom-
föra. När vardagen är inrutad kan ett projekt inspirera, mana till krea-
tivitet och dessutom medföra att verksamheten dokumenteras. Ofta 
medför det också fortbildning för lärare och bibliotekarier, i den mån 
projekten berör båda grupperna. Sist men inte minst handlar det om 
ekonomi: ”projektformen ger möjlighet till extra anslag för aktiviteter 
och material. Själva lönekostnaden ryms dock sällan inom (kultur)
projektets ram, vilket innebär att allt arbete ska utföras inom den or-
dinarie arbetstiden/…/” (Nordlinder 2007, s. 17f).
 Att driva ett projekt är en process, där arbetet med ansökan och 
planering tar åtskilligt med tid, men när det står klart att man beviljas 
medel och kan starta tar en ny fas vid: har man tagit tillräckligt med 
tid i anspråk? Hur förändras projektet under gång? Det tillkommer 
nya arbetsuppgifter och man är flera som skall samsas och samlas 4 Inköpsstödet fördelas av Kulturrådet och ska främja tillgången till litteratur på folk- och 

skolbibliotek samt främja intresset för läsning.
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kring ett mål. Sandin beskriver vanligt förekommande roll- och an-
svarsfördelning: Projektledaren håller ihop det hela. En styr- eller re-
ferensgrupps uppgift kan vara att sprida information, omvärldsbevaka 
samt knyta kontakter. En arbetsgrupps ansvarsområden rör projektets 
praktiska genomförande (Sandin 2011, s. 56f).
 Enligt Amira Sofie Sandin är det vanligt att projektrapporterna 
saknar redogörelser för hur tid använts och frigjorts från ordinarie 
verksamhet (ibid. s. 59). Sandin refererar till en artikel där Maria 
Törnfeldt poängterar att erfarenheter och kunskaper som man får ge-
nom att delta i projektet måste få tid att omsättas i ordinarie verksam-
het. Det är av yttersta vikt att tidsåtgång dokumenteras (ibid, s. 60). 
Sandin sammanfattar: ”Tid ska avsättas för att personal ska kunna få 
inspiration, för att möjliggöra kunskapsutveckling, för genomförande 
av projekten men även för reflektion, diskussion och dokumentation.” 
(ibid. s. 60).
 Lässtimulerande projekt genomförs för att åstadkomma någon 
form av förändring eller utveckling i arbetet med läsning. Amira Sofie 
Sandin skriver om fyra huvudsakliga motiv för att genomföra lässti-
mulerande projekt: Ett motiv rör omvärldsbevakning och kunskaps-
utveckling, då syftar projekten till att utveckla nya kunskaper eller 
nya metoder i det lässtimulerande arbetet. I ett annat ses projekt som 
en möjlighet att pröva, till exempel nya arbetsmetoder. Projekt kan 
också initieras för att utveckla samarbete. Om de ger en möjlighet att 
fortbilda vuxna i barns närhet syftar de till förmedling av informa-
tion, inspiration och erfarenheter som ska resultera i nya kunskaper 
för deltagarna. Oftast är de fyra motiven inte renodlade utan ett pro-
jekt har flera motiv (ibid. s. 46).
 Om man tittar närmare på projekt med syfte att pröva olika me-
toder så sammanfattar Amira Sofie Sandin att man väljer just pro-
jektformen för arbetet med lässtimulans ”eftersom detta ger förutsätt-
ningar som inte finns i ordinarie verksamhet” (ibid. s. 51).

Utvärdering och dokumentation av 
lässtimulerande projekt
Angela Zetterlund konstaterade redan 1997 att det i Bibliotekssverige 
inte görs så många utvärderingar och att de som görs främst skrivs i 
samband med de kulturrådsstödda projekten (Sandin 2011, s. 27). De 
flesta av de projekt Sandin tittat närmare på var helt eller delvis finan-
sierade av Kulturrådets bidrag, och följde den mall med rubriker de 
rekommenderar. Det här innebär dock inte att rapporterna liknar var-
andra, de skiljer sig mycket åt i innehåll och utförlighet (ibid. s. 67).
 Många hävdar att mål och syften är svåra, om inte omöjliga, att 
utvärdera inom projektets ramar. Man formulerar diffust att barnen 
”verkar” mer intresserade av läsning, exempelvis. Svårigheter att mäta 
effekter av det lässtimulerande arbetet har att göra med hur mål och 
syften formuleras. ”Ytterligare en svårighet som uttrycks är problem 
med att se om projekten faktiskt når en tilltänkt målgrupp” Det är 
inte vanligt förekommande i rapporterna att man faktiskt frågar bar-
nen, t.ex. med en enkät riktad till dem som deltagit. Istället redovi-
sas lärares, bibliotekariers med fleras syn på projektets olika moment 
(ibid. s. 68).
 Dokumentation görs med olika motiv: för egen del, för den som 
genomfört ett projekt, för att inspirera och bevara kunskaperna inom 
organisationen, för arbetsgivaren samt för att kunna marknadsföra 
bibliotekets verksamhet och bidra till utvecklingen av lässtimulerande 
arbete utanför kommun- och verksamhetsgränserna (ibid. s. 70).
 Sandin finner det slående att så få projektrapporter redovisar pro-
blem eller misslyckanden. ”När man inom projekten inte når förväntat 
resultat uttrycks detta i lika generella ordalag som när något lyckats.” 
Den effekt man blir särskild nöjd med brukar handla om samarbete 
(ibid. s. 72). En klar majoritet av projekten har också samarbete som 
en del av syftet eller som en metod för att uppnå syftet. Vanligaste 
samarbetsparters för kommunbiblioteken är pedagoger inom skola 
och förskola (ibid. s. 104). 
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Teorier
Jag tar här upp några teorier som särskilt lämpar sig för att titta på 
samverkan mellan skola och bibliotek. Det andra avsnittet handlar 
om barns delaktighet, som angetts som kärnan i projektet, och en 
modell som kan användas för att tydliggöra olika nivåer av delaktig-
het. 

Samverkan och ett gemensamt professionellt 
objekt
Amira Sofie Sandin utgår från en teori som Lena Folkesson använt 
sig av i undersökningar av samarbete mellan skola och bibliotek, för 
att den är som hon säger ”användbar även utanför den specifika kon-
texten då den ger analysverktyg för att undersöka samarbete generellt 
som fenomen” (Sandin 2011, s. 199).  
 Folkesson redogör också för tre dimensioner som har betydelse för 
samarbete eller samspel: en maktdimension, en legitimitetsdimension 
och en yrkesdimension. Om makt resonerar Folkesson (utifrån Fou-
cault): ”När en av två parter har mer kunskap om ett område finns 
en ojämlikhet i relationen./…/ Om kompetenser inte tillvaratas kan 
maktrelationen sägas vara ojämlik och samarbete betraktas på så vis 
som asymmetriskt.” (ibid. s. 203).  Det blir då en maktkonstellation 
där man inte längre ifrågasätter varför relationerna mellan yrkeska-
tegorierna ser ut som de gör. När samspel istället sker mellan jäm-
bördiga parter och alla kan och får komma till sin rätt är samspelet 
symmetriskt.

Jag vill skriva bra böcker hur ska jag göra 
det? Eva: du måste säga sanningen!
Svar: Man måste ha tålamod. En bra berättelse 
kommer inte till av sig själv, det gäller att tänka, 
skriva och skriva om, tänka, skriva och skriva 
om. Jag skriver om alla berättelser många 
gånger innan jag blir nöjd. Det är sanningen.

Hej, har du barn? Berätta för mig vad de 
heter.
Svar: Jag har 3 barn: Markus, Rita och Madi.

Hur många kärleksböcker har du skrivit?
Svar: Det finns kärlek i alla mina 
ungdomsböcker, 8 stycken, men de handlar 
inte bara om kärlek. De handlar om kompisar, 
självkänsla, familj och en massa annat.
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Folkesson talar om formell respektive reell legitimitet. Formell legi-
timitet, som erövras genom utbildning, räcker inte om man inte fått 
ansvar, uppdrag eller förtroende från ledningen. Det är i samspelet 
med andra, när man visar sin kompetens, som reell legitimitet uppnås.
 Rimligtvis ”borde” – i mitt tycke – möjligheter till maktbalans, 
reell legitimitet och samverkan mellan lärare och bibliotekarier vara 
goda: man har likvärdiga utbildningar och förväntas därmed kunna 
det som anses värdefullt för just den egna professionen. 
 Genom yrkesidentitet, yrkeskultur och yrkesroller tillhör individer 
en definierad grupp. Inom gruppen har man likheter, mellan grupper 
betonas istället skillnader. Folkesson talar om hur missförstånd kan 
skapas i mötet mellan yrkesgrupperna, genom generalisering och ste-
reotypisering av den andra kategorin. ”Konkret innebär det att t.ex. 
lärare tenderar att betona skillnader mellan bibliotekarier och lärare 
som grupper betraktade, utifrån tanken att alla lärare är ”lika” och 
alla bibliotekarier är ”lika” och bortse från att det finns stora indivi-
duella skillnader bland lärare likväl som bland bibliotekarier. Omvänt 
kan då bibliotekarier resonera på samma sätt om lärare.” (Folkesson 
2007, s. 79).

”Folkesson beskriver samspelet mellan lärare och bibliotekarie, 
skola och bibliotek som handlingsinriktat. Med detta avses att 
samarbetet är inriktat på vad som ska göras utan att detta nöd-
vändigtvis kopplas till syften och mål för de båda verksamheterna. 
Syften och mål, alltså det som en verksamhet eller personer inom 
ett yrke ska åstadkomma är det som benämns det professionella 
objektet. I Folkessons undersökning är samspelet mellan lärare 
och bibliotekarier grundade i tysta antaganden om vad dessa mål 
är och inte något som problematiseras inom ramarna för samspe-
let.” (Sandin 2011, s. 203f)

Forskningsprojektet Information, didaktik och lärande (IDOL) har 
studerat erfarenheter av undervisning i informationssökning, med ett 
undervisningsperspektiv, och bygger på tidigare forskning om infor-

mationssökning och lärande, där elevernas perspektiv varit utgångs-
punkten (Limberg och Folkesson 2006). 
 Man har i studien tittat på hur lärare och skolbibliotekarier ser på 
sitt inbördes samarbete relaterat till undervisning i informationssök-
ning. Innebörden i begreppet samarbete implicerar att arbetet sker 
på något sätt som kan beskrivas som gemensamt eller tillsammans. 
Tänkbara synonymer till ordet samarbete är här samverkan och sam-
spel. Redan här, 2006, talar man om aspekter som samarbetets inne-
håll, samarbetets form och organisation, samarbetets syfte samt synen 
på ”den andre” I studien kom man utifrån detta fram till tre olika 
uppfattningar om samarbete:

A. Samarbete som gränsbevarande särarbete 
B. Samarbete som gränsöverskridande samspel 
C. Samarbete som möjlighet till lärande och utveckling (ibid. s. 97)

Samtliga tre aspekter är relevanta i Rinkeby bibliotek adopterar en för-
fattare, och i andra projekt som syftar till samverkan.

De tysta antagandena gäller alltså vad den andra yrkesgruppen har 
för mål eller professionellt objekt. Folkesson hänvisar till Carlgren 
& Marton (Folkesson 2007) och talar om att ett gemensamt profes-
sionellt objekt för lärare och bibliotekspersonal kan handla om att 
underlätta varandras arbete. Men: ”I samarbetet ställs inga tydliga 
krav på förändring och utveckling av samspelets mål och syften, d.v.s. 
vad det gemensamma uppdraget innebär i djupare och mer långsiktig 
mening” (ibid. s. 80).  
 Avgörande för att uppnå det gemensamma professionella objektet 
är att yrkesgruppernas arbetsuppgifter renodlas.  Utan det professio-
nella objektet kan professionernas kompetenser suddas ut, och man 
tenderar att överskrida gränserna till varandras kompetensområden 
(Sandin 2011, s. 204). Man behöver alltså, min tolkning, samtidigt 
renodla och kommunicera de olika kompetenserna och hur de kan 
användas för att nå gemensamma mål, inte för att underlätta för den 
andra att nå sina mål (om det inte samtidigt gynnar de gemensamma 
målen naturligtvis).
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Värt att nämna är att Folkessons teorier utgår från projekt och sam-
manhang som rör samarbetet mellan skolbibliotek och skola. I mångt 
äger de giltighet även mellan folkbibliotek och skola, eftersom det 
där som här handlar om tysta överenskommelser om de olika upp-
dragen. Som jag redogjort för i avsnittet Att arbeta läsfrämjande på 
folkbibliotek arbetar man traditionellt mycket gentemot skolan även 
från folkbibliotekens håll när det gäller det läsfrämjande arbetet för 
barn, varför teorin passar ännu bättre.

Jag kommer i fortsättningen att tala en del om det professionella ob-
jektet, och avser då alltså det som en verksamhet eller personer inom 
ett yrke ska åstadkomma. Ett gemensamt professionellt objekt är det 
som jag med Folkesson menar är eftersträvansvärt för skola och folk-
bibliotek, vid projekt som syftar till samverkan med varandra. Man 
behöver enas kring vad det är man tillsammans skall åstadkomma. 
Det kan vara något som är en minsta gemensamma nämnare, där 
yrkena tillsammans kan nå mål lättare än var för sig. 

Barns delaktighet
I Studier av barn- och ungdomsbibliotek konstaterar författarna att man 
kan se ”ett förändrat sätt att arbeta, en större respekt för barnens här 
och nu och ett mera aktivt och medvetet sätt att arbeta med barnlit-
teraturen” när det gäller de små barnen. När det gäller ungdomar och 
unga vuxna har det blivit självklart med deras egen medverkan och 
delaktighet. Men när det gäller ”mellanbarn” (barn mellan småbarns-
åren och ungdomstiden) ser de få exempel på nytänkande. Studierna 
handlar nästan uteslutande om lässtimulans när barnen kommer till 
biblioteket under skoltid. ”Biblioteken (i Sverige) vänder sig i första 
hand till mellanbarnen i deras egenskap av elever, med bokprat som 
önskats av skolan. Hur och när introduceras bibliotekets övriga medi-
er och tjänster? Hur möter biblioteket barns fascination för berättelser 
och berättande i olika medieformer, hur får de möjlighet att skapa och 
uttrycka sig i barnbiblioteket” (Rydsjö och Elf 2007, s. 177f).
 Sandin bekräftar den här bilden, hon ser också en övervikt av pro-
jekt som riktar sig till barn som elever, alltså genom skolan. ”Projekt 

som riktar sig till barn som elever innebär per automatik även sam-
verkan med skolan. Projekten innebär att elevers skoltid tas i anspråk 
eller att projekten ’bakas in’ och ingår som ett moment i ordinarie 
undervisning” (Sandin 2011, s. 39).
 I Barnbibliotek och lässtimulans ägnas ett helt kapitel åt barns del-
aktighet, och Sandin lyfter fram olika nivåer av delaktighet genom 
olika modeller, t.ex. Roger Harts stege där trappstegen symboliserar 
olika grader. Hon skriver om delaktighet i lässtimulerande projekt, 
att det är ovanligt att man i projektrapporterna redogör för hur pro-
jektet förankras hos barnen. Det berättas att projekten presenteras för 
barnen, men:

”I projekt som syftar till att tillvarata barns delaktighet skulle 
förankringsprocessen behöva ingå som redovisningsmoment i 
projektrapporter. Projekt som riktar sig till barn som elever före-
gås ofta av diskussioner med barnens lärare men inte med barnen 
själva. Projekten blir då något som läggs på eleverna utan att de 
själva har möjlighet att uttrycka sig om innehåll, utformning eller 
ens sin egen vilja eller ovilja att delta. I sådana projekt påtvingas 
alltså barn ett deltagande i projekt.” (ibid. s. 183)

Det blir synligt hur skolans tvingande sammanhang ställs mot barn-
bibliotekets s.k. frivillighetskontext. Sandin påpekar att när man rik-
tar sig till barn på deras fritid ställs helt andra krav på de vuxna, att de 
försöker marknadsföra projekten så att barnen själva upplever att de är 
intressanta och relevanta för just dem.
 En modell som kan passa för vuxna i utformandet och arbetet med 
barns delaktighet i lässtimulerande projekt, är enligt Sandin Harry 
Shiers femstegsmodell. Ju högre upp i stegen desto mer ökar möjlig-
heterna att initiera, driva och påverka projekten:

5. Barn delar makt och ansvar med vuxna i beslutsfattande pro-
cesser. Till skillnad från nivå 4 har vuxna här inte vetorätt utan 
delaktighet sker på lika villkor.

4. Barn involveras i beslutsfattande processer. I denna nivå har 
barn reellt inflytande och påverkansmöjligheter till skillnad 
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från tidigare nivåer då de endast förser beslutsfattarna med 
synpunkter.

3. Hänsyn tas till barns åsikter. I denna nivå måste möjligheter 
för barn att uttrycka sig vara inarbetade i verksamheten. Barn 
konsulteras i denna nivå men det garanteras inte att barns åsik-
ter får någon reell påverkan i beslut.

2. Barn får stöd att uttrycka sina åsikter. Skillnaden från nivå 1 
är att vuxna måste skapa en miljö där barn känner att de kan 
och vill uttrycka sig.

1. Barn blir lyssnade på. Initiativet att uttrycka sig ligger hos bar-
nen och den vuxnes roll är att lyssna (ibid. s. 187).

Amira Sofie Sandin skiljer mellan att ta del av en aktivitet och att vara 
delaktig där barn har möjlighet att påverka själva utformningen och 
innehållet i ett projekt. Det sistnämnda kopplas dock ofta i projekt-
rapporterna samman med att barnen har känt glädje och entusiasm.
Sandin menar att det vore lämpligt att använda sig av begreppen, och 
att skilja dem åt: ”Deltagande står då för en medverkan i aktiviteter 
men där barn inte har möjlighet att påverka strukturer, ramar eller 
vilka aktiviteter som ska ingå i projekten. Att ta del av en aktivitet 
eller medverka i ett projekt innebär enligt detta resonemang inte per 
automatik delaktighet. Delaktighet förutsätter medinflytande och 
aktörskap där barn alltså ges möjligheter till reell påverkan.” (ibid. s. 
190f).
 Ett svårdefinierbart begrepp som är mycket viktigt att lyfta fram 
är empowerment. Som Amira Sofie Sandin påpekar finns det ingen 
vedertagen översättning av begreppet till svenska. Olika begrepp som 
används är egenmakt, motmakt, självstyre och vardagsmakt (Sandin 
s. 192). ”I grunden innebär empowerment en positiv syn på männis-
kan där hon betraktas som aktör och inte som passiv och okunnig. 
Genom att människor ses som aktörer kan empowerment bli effek-
ten av olika aktiviteter som ger människor självförtroende, kunska-
per och färdigheter för att kunna ta del av samhället och påverka sin 
egen livssituation” (ibid. s. 193). Sandin säger att projektrapporterna 
vittnar om att barn uttrycker glädje och engagemang när de känner 

sig delaktiga. Men projekt som syftar till empowerment genom just 
delaktighet måste erbjuda reella påverkansmöjligheter, alltså inte bara 
att de känner glädje och/eller entusiasm enligt ovan.
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Från Evas brevlåda

bloggar.biblioteket.se/evasussosrinkebyblogg

Resultatgenomgång
Analys, tolkning och 
slutsatser
Jag presenterar här sammanställningen av det empiriska materialet 
och analyserar, tolkar och drar slutsatser direkt i anslutning. Jag lyf-
ter fram de olika aktörernas perspektiv: pedagoger och elever, bib-
liotek och författare. Barnen är i det här lässtimulerande projektet 
de allra viktigaste aktörerna och hur de kan ha uppfattat projektet 
framgår också i kapitlet Barnen: deltagande och empowerment, som 
berör barns delaktighet såsom kärnan i projektet. Det kan framstå 
som märkligt att dela upp barnen i elever och barn, men villkoren ser 
olika ut för dem beroende på om de kommer på skol- eller fritid. Hur 
mycket de själva kan påverka innehåll, deltagande eller delaktighet 
skiljer sig markant åt.
 Samverkan får också ett eget kapitel, då det är huvudsyftet med 
projektet. Precis som så ofta i lässtimulerande projekt har man även 
i detta projekt vänt sig till skolan. Jag önskar belysa hur det påverkat 
projektet, då stora delar av det skett i ett skolsammanhang, om än ägt 
rum på biblioteket. Jag tittar på samverkan mellan de olika parterna. 
 Jag tittar också på hur metoderna har fungerat för att svara på frå-
geställningarna och för att göra denna utvärdering. Jag inleder dock 
med några avsnitt om projektorganisation och planering, eftersom det 
är tydligt hur det man gör initialt påverkar den fortsatta resan.

Hej Eva, jag går i Kvarnbyskolan. Jag vill ha 
hjälp hur man slutar en berättelse. Typ om 
jag inte hittar ett slut så skriver jag “Då såg 
jag att det var en dröm!”
Svar: Vilken bra fråga! Jag har märkt att 
många har svårt att avsluta berättelser. Och 
jag kan avslöja för dig att jag också har svårt 
med det. Början och slutet på en berättelse är 
svårast. Slutet måste helt enkelt vara bra och 
det är ingen bra idé att sluta med att allt var 
en dröm. Jag tror att det första du ska göra 
är att bestämma om det ska vara ett gott slut 
eller ett katastrofslut innan du börjar skriva 
slutet. Och slutet måste handla om vad som 
händer med huvudpersonen. Tänk igenom din 
berättelse och bestäm dig för hur det ska gå 
för huvudpersonen: Happy end eller inte? Det 
är frågan.
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Projektorganisation
Projektorganisationen lämnade mycket i övrigt att önska. I ansökan 
angav man att fyra personer från biblioteket skulle arbeta med pro-
jektet, för att på så vis göra det mindre sårbart vid sjukdom och lik-
nande. Det blev fyra som arbetade med projektet, men det var för 
att en i projektgruppen fick barn, och blev ersatt av en annan som 
barnbibliotekarie i Rinkeby. Under hela projekttiden var man endast 
tre personer i kärngruppen, varav en var projektledare, och dessa hade 
bara tid för projektet under de schemalagda aktiviteterna. En av de tre 
hade märkbart små möjligheter att delta på grund av andra åtagan-
den, konstaterar både jag, Eva Susso och de i projektgruppen.
 Eva Susso var med på många möten, men ville själv hålla sig ut-
anför det mesta av planering och administration, inte minst för att 
det skulle ta av hennes tid under genomförandefasen: hon skulle inte 
kunna ta emot lika många barngrupper då.
 De tre som arbetade med projektet hade inom Stockholms stads-
bibliotek två olika chefer och det var otydligt redan från början vem 
som egentligen ansvarade för projektet. Det blev till slut ”mest” pro-
jektledarens chef, men hans chef gick aldrig in i rollen som projektä-
gare. Hon visade intresse och såg till att pengarna fördelades på rätt 
konton, men följde inte projektet tillsammans med en styrgrupp. När 
man i projektgruppen nämner att det var otydligt vid projektstart 
vem inom Stockholms stadsbibliotek som ägde projektet, utifrån en 
ny organisation, kan det bidra till att förstå svårigheter med att vara 
tydlig om sin roll, både för projektledaren och för hans kollegor, men 
också ut mot lokalsamhället (Intervju med projektgruppen 11-06-
07).5 
 En styrgrupp hade kunnat vara ett stöd för de tre som arbetade 
med projektet, men ännu större roll hade den kunnat spela om med-
lemmar i den kom från skolans värld. Med några personer i ledande 

ställning från både bibliotek och skola, hade projektet haft större 
chans att få reell legitimitet.
 Hur ska man egentligen gå till väga när man blir projektledare för 
första gången i sitt liv? Vem skall svara för ramarna och presentera en 
projektmodell? I Stockholm stad använder man oftast en som kallas 
Lilla Ratten, med väldigt tydliga riktlinjer för hur projektplaner skrivs 
och hur man organiserar sitt projekt med styrgrupp, referenspersoner 
osv. Men hur skulle projektledaren fått kännedom om detta? Jag hade 
kunnat tänka på det och nämna det vid något möte, men jag var 
inte med vid alla möten och i all planering. Bibliotekscheferna borde 
rimligtvis känna till det, men som ovan nämnt var det inte klart vem 
som ansvarade. 
 Det skrevs ingen särskild, detaljerad projektplan, utan det doku-
ment man utgick från var ansökan och en övergripande planering när 
man lade scheman för höst respektive vår. I mina observationer har 
jag noterat en otydlighet under hela detta projekt, inte bara vad gäller 
ansvar och ledarskap, utan också vad som är ett projekt. Det förekom-
mer olika definitioner i olika dokument och samtal. I projektplanen 
finns planeringen med som en del, likaså utvärderingen, men i andra 
fall säger man om genomförandefasen att ”projektet” börjar (t.ex. i ett 
mejl från projektledaren 09-10-01).

Eva Susso hade trott på en ”högre svansföring” från biblioteket. Det 
kändes som att det var ganska tyst kring projektet, som att man inte 
tog ut svängarna ordentligt. Det var svårt för Eva att veta hur mycket 
biblioteket egentligen marknadsförde en del av aktiviteterna. Mark-
nadsföringen, och egentligen hela planeringen, var något som Eva 
ville lämna åt bibliotekspersonalen att ta tag i, inte minst för att inte 
sådana saker skulle ta av den tid det fanns pengar att betala Eva för 
(Intervju med Eva Susso 11-05-19).
 Här tyckte Eva att det var svårt att trycka på: ”det måste vara bib-
lioteket själv som driver projektet och strävar efter att optimera det 
hela.” Hon fortsätter: ”De jag samarbetade med hade en väldig res-
pekt för mig”. Det kändes för Eva som att hon ändå var bossen för det 
hela, men hon är osäker på om de andra upplevde det så. De skapade 

5 Stockholms stadsbibliotek genomgick en stor organisationsförändring vintern 2008. Den 
nya organisationen justerades ca tre år senare. De stora förändringarna var att man arbetade i 
enheter utifrån verksamhetsfokus och inriktning, och inte i lokala enheter som tidigare samt att 
personalen började bemanna flera bibliotek per person.



58 59

alltid utrymme för Evas idéer, t.ex. novelltävlingen under våren.6 Eva 
Susso själv menar att hon inte hindrade några initiativ, men såg också 
att de från bibliotekets sida behövde använda sin tid i projektet till 
administration. T.ex. förde de in texter på bloggen, ett nog så tidkrä-
vande arbete (ibid).
 Eva Susso uttrycker att det hade behövts tid och utrymme att ref-
lek tera och utveckla. Hon påpekar att det verkligen inte handlade om 
brist på engagemang, utan att det rörde sig om brist på tid och pro-
blem med schemat för övrig tjänstgöring ute i biblioteket till exempel. 
Alla tre turades om att vara med på de olika skrivtillfällena, och de 
spelade då en stor roll för att allt skulle fungera. Det kunde handla 
om allt från att ta fram suddgummi till att förklara en uppgift (ibid.).
 Enligt Sandin är projektrapporterna ofta bristfälliga, det har inte 
funnits tid till att skriva. Här har jag fått uppdraget att göra det, men 
de som arbetade med projektet hade knappt tid att ens skriva i en 
loggbok, en intention som var god. Det fanns inte tid för reflektion 
under projektets gång, för dem som genomförde det hela. Som Amira 
Sofie Sandin visar läggs nästan all tid i projekt på genomförandet och 
inte på utvärdering, och i det här fallet inte heller under gång (Sandin 
2011 s. 137). 
 Ingen uppdragsgivare talade heller om vilket slags utvärdering man 
önskade, vilka frågor man ville ha svar på – och till vilken nytta. Det 
här hör rimligtvis till projektorganisationen då det påverkar den.
 Jag har kunnat iaktta och se att kombinationen osäkerhet i rollen 
som projektledare, otydlighet i ledningsfrågan samt tidsbrist – och 
kanske faktiskt också en trygghet i att jobba med Eva Susso, som 
redan var så rutinerad och själv hade en tydlig vision, allt detta sam-
mantaget har bidragit till det som Eva Susso kallar lågmäldhet. 
 Man hade i projektet fått klartecken från både biblioteksledning 
och skolorna i olika hög utsträckning beroende på vilka man mött 
och pratat om projektet med. Men den reella legitimiteten som kom-

mer till i samspelet med andra? Klartecken för vad? För att få lämna 
ett erbjudande och låta det stå skolorna fritt att nappa, inte klartecken 
att påbörja ett egentligt samarbete med allt vad det skulle innebära.

Planering och marknadsföring 
Projektet beviljades ungefär hälften av de sökta pengarna, 200 000 kr 
jämfört med de 370 000 man sökt. Samtidigt stod målsättningarna 
med projektet kvar. Man hade i gruppen om tre på biblioteket till-
sammans med Eva Susso ett möte där man resonerade hur man skulle 
tänka om när det var så mycket mindre pengar. 
 Man avsatte tid för möten, diskussioner och planering. Eftersom 
man först fick avslag blev det en del diskussioner utifrån Kulturrådets 
feedback. Alla inblandade var mycket entusiastiska: bibliotekarierna i 
Rinkeby, Eva Susso själv, flera bibliotekschefer som var med i ett initi-
alt skede, och även jag. Visst pratade vi om syftena med hela projektet, 
men jag tror att det kan ha ”kommit bort” en del bland alla praktiska 
detaljer som skulle lösas. 
 Varför lät man inte bli att schemalägga våren för att då kunna re-
videra och tänka nytt? Som det nu blev låstes tid med Eva Susso, och 
därmed också med bibliotekspersonalen, då alltid någon av dem var 
med på klassbesöken. Om man hade väntat med vårplaneringen så 
hade man tvingat sig själva mot den planerade halvtidsutvärderingen, 
och kanske kommit fram till ett annat upplägg.
 Men det enklaste och minst tidskrävande var att schemalägga vå-
ren på samma sätt som man schemalagt höstterminen. Det var inte 
helt lätt att fylla de inbokade timmarna under våren, men man hade 
angett i projektplanen att man skulle satsa på högstadiet på våren och 
mellanstadiet på hösten, och hade då redan fördelat tiden dem emel-
lan. I och med detta hade man byggt in svårigheter att förändra upp-
lägget, eftersom man bokade upp den mesta av tiden för skolklasser. 
På så sätt blev det ett skolprojekt i mycket hög utsträckning, och det 
i den traditionella bemärkelsen att man ändå inte involverar lärarna i 
varken planering eller genomförande, på riktigt. 

6 På sportlovet 2010 deltog i en skrivarverkstad tio barn som då fick hjälp att skriva sin novell. 
Det kom under månadernas lopp in ca 40 bidrag i tävlingen. Vinnarna tillkännagavs med 
prisutdelning 10 maj 2010.



60 61

På planeringsmötena diskuterades aldrig att ta in skolan i tidigt skede. 
Så här skriver en ur projektgruppen i ett mejl (12-05-18): 

”Vi hade möten med personalen från skolbiblioteken både inför 
att vi skickade in ansökan till Kulturrådet och efter att vi fått 
ansökan beviljad. (I Rinkeby har det funnits en lång tradition av 
att samarbetet mellan biblioteket och skolorna går genom skol-
biblioteks personalen.) Jag upplevde dock ett ganska svalt intresse 
från deras sida. Att vi inte gick vidare och skapade en projekt-
grupp eller liknande med skolpersonal tror jag dels var tidsbrist, 
dels skolbibliotekens ointresse /…/”. 

Man såg det alltså som ”inte värt att fråga”, något som belyser vi-dom-
känslan, stereotypiseringen som Folkesson talar om. Genom att aldrig 
lyfta frågan får man aldrig tydliggjort vilka professionella objekt skola 
respektive bibliotek har, och kan därmed inte synka dem och göra i 
alla fall något av dem till ett gemensamt. Att utveckla metoder som 
har med just samverkan att göra borde rimligtvis inbegripa att man 
gör just annorlunda mot ”som vanligt”, ändå gör man alltså inte rik-
tigt det.

Planeringen inbegrep inte heller att lyssna på vad barnen i området 
skulle kunna ha för åsikter. Från min synvinkel som observatör var 
detta inget som ”missades”. Jag tror att man inte reflekterade riktigt, 
tog sig tid att reflektera, över när/i vilket skede samverkan och nya 
modeller skulle utvecklas, varken med skolan eller med barnen. San-
din påpekar hur det är vanligt att man frågar lärarna men inte barnen, 
trots att det är de senare som berörs. Här har man alltså inte gjort 
varken det ena eller det andra. Diskussionen med skolan gällde inte 
annat än att möjligtvis justera ett befintligt erbjudande.

Vid ett av de möten där jag också deltog, var marknadschefen på 
Stockholms stadsbibliotek med, och det talades om att upprätta en 
kommunikationsplan. Detta var något som varken de på Rinkeby 
bibliotek eller Eva Susso hade kompetens att själva göra. Marknads-
chefen återkopplade dock aldrig om det här, och någon plan för kom-

munikationen blev det inte. Eva Susso tog upp det här när jag talade 
med henne i telefonen efter jul 2011, och hon nämner att det var en 
del under projekttiden som kändes som ”tomma gester”. Kommuni-
kationsplanen är ett exempel. En marknadschef kanske inte har tid att 
åka runt och upprätta kommunikationsplaner för SSB:s 40 bibliotek, 
men vem har då denna uppgift i ett projekt inom Stockholms stads-
bibliotek? Eftersom marknadsföringen av projektet och dess aktivi-
teter visat sig – med Eva Sussos ord – vara en av de svaga länkarna i 
projektet kan man bara beklaga att det inte blev mer av denna plan, 
sammanfattar Eva Susso i telefonsamtalet långt efter projektets slut 
(12-01-02). Jag tänker att om det är projektledaren som förväntas göra 
och följa upp en kommunikationsplan måste denne få någon utbild-
ning eller handledning.
 Den marknadsföring som gjordes var, utöver informationsmötena 
på skolorna, affischer som skickades till skolorna och skolbiblioteken, 
och som också sattes upp på biblioteket i Rinkeby. Inledningsvis när 
man planerade projektet tänkte man från biblioteket skapa ett pre-
sentationsmaterial att dela ut, som en förberedelse inför mötet med 
Eva Susso. Att arbeta bredare med Evas böcker hade man egentligen 
planerat redan från början, eftersom hon har ett så brett författarskap 
med böcker för olika åldrar, från de allra minsta till ungdomar. Inför 
seminariet på bokmässan gjordes ett informationsblad om projektet, 
dock inte om Eva Sussos författarskap, som delades ut där och då. 
Varken denna information eller annan delades ut till pedagoger eller 
klasser senare, och inte heller erbjöds klasserna bokprat där Eva Sussos 
böcker presenterades, något som också funnits med i planeringen från 
början. Detsamma gäller idén att sätta ihop paket till olika åldrar: på 
så sätt hade projektet kunna nå ut ännu bredare. Då hade man kun-
nat koppla på lågstadiet, även om de inte fick komma på workshop 
kunde de fått bokpaket. Istället väntade man på att klasserna själva 
efterfrågade att låna böcker av Eva Susso (ibid.). 
 Projektgruppen menar dock att böckerna i rummet har lånats 
mycket på fritidsbasis. Det har man kunnat se eftersom böckerna lå-
nades ut manuellt till en början, de var placerade som referensböcker i 
bibliotekssystemet Book it, så att reservationer inte skulle kunna göras 
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från andra bibliotek. Under hösten började man ofta klassens besök 
med att samlas i Eva Sussos bibliotek, man visade bloggen m.m., och 
därefter gick man in i aktivitetsrummet.7 Klasserna var ofta sena och 
Eva Susso fick ha några av sina böcker i aktivitetsrummet för att visa 
dem där, berättar de. Det blev därför inte så mycket prat om hennes 
böcker och författarskap när klasserna kom på workshops. Många 
klasser var helt oförberedda på vad de skulle göra på biblioteket, på 
vem Eva Susso var o.s.v. Bibliotekspersonalen är medveten om vad de 
kunde eller kanske ”borde” ha gjort, men kan inte riktigt se varför det 
blev som det blev, om det inte berodde på tidsbristen. Det var också 
tal om att förlaget skulle komma och prata för pedagogerna i ett tidigt 
skede. Inledningsvis, när förlaget visade intresse att delta, var det svårt 
att hitta en lämplig tidpunkt som skulle passa i terminsplaneringen, 
så det sköts på framtiden (Intervju med projektgruppen, 11-06-07). 
 Bloggen var tänkt att fungera just som marknadsföring för projek-
tet. Här skulle barnen komma till tals med sina texter, men det skulle 
också finnas möjlighet att beskriva projektet och idéer och kommuni-
cera med omvärlden, t.ex. från bibliotek runt om i landet. Barnen var 
förvånansvärt lite intresserade av att använda bloggen för kommuni-
kation, de ville istället läsa just sina egna texter på den. Det blev som 
en sport att snabbt kolla om den hade kommit upp, varför det blev ett 
stort arbete att lägga in så gott som alla barnens texter från i alla fall 
något moment i workshopen, så att alla barn synliggjordes. Barnens 
empowerment prioriterades. Att kommunicera om ett spännande bib-
lioteksprojekt hanns inte med.

Jag skulle här vilja reflektera lite kring vad Eva Susso menar med 
marknadsföring. Kanske sätter det ljuset på ett felslut som det är van-
ligt att de inblandade gör i ett lässtimulerande projekt? Nämligen att 
man tänker att om man bara marknadsför det ordentligt och bevisar 
ett projekts förträfflighet, så uppnår man de höga målen om sam-
verkan på nya nivåer och med nya metoder? Men att prata högre för 

att få någon att förstå har aldrig fungerat. Det handlar alltid om att 
kommunicera på ett nytt sätt, använda andra kanaler jovisst, men inte 
bara det. Då kanske man når fram, det ”hörs”. Man kanske tror det, 
men man har inte därmed enats om något, säg t.ex. ett gemensamt 
professionell objekt.

Samverkan 
Rinkeby bibliotek adopterar en författare hade alla de vanligaste moti-
ven som Sandin redovisar: omvärldsbevakning och kunskapsutveck-
ling, möjligheter att pröva nya metoder, utveckling av samarbete och 
fortbildning av vuxna i barns närhet (Sandin, s. 46). 
 Det handlade om att både tillföra och utveckla var och en av de tre 
delarna i projektet, skola, bibliotek och författare, men också de tre 
tillsammans.
 Hur såg samverkan ut vid projektets inledning, och jämfört med 
vid projektets slut? Samverkan i Rinkeby mellan skola och bibliotek 
var tidigare av traditionell karaktär som jag redogjort för i kapitlet om 
att arbeta lässtimulerande i skolsammanhang. Mellan skola och bibli-
otek fanns här sedan slutet av 90-talet många kontaktytor, framförallt 
med skolbiblioteken som länk. ”Samarbetet” med skolorna yttrade 
sig från folkbibliotekets sida mestadels i erbjudanden till klasserna. 
Författarbesök i skolorna, eller för den delen på biblioteket i Rinkeby, 
har sett ut på samma sätt: författaren avverkar ett program, eller möj-
ligtvis en skrivarkurs vid ett tillfälle, något som jag vill kalla ”utan 
sammanhang”.
 För Kulturrådet var det viktigt att det fanns flera olika samver-
kansparter i projektet, därför gillades det när förlaget kom in i bilden. 
Förlaget stödde med böcker, marknadsföring inför releasen av boken 
Street och som arrangör av miniseminariet på Bok & Biblioteks-
mässan i Göteborg. Andra planer som var på tal var att förlaget skulle 
trycka utvärderingen, och att de kunde komma och prata inför peda-
goger om utgivningen av barnlitteratur. På förlaget byttes personer i 
ledande ställning ut under projektets gång, och att trycka en skrift 
med deras hjälp var plötsligt inte längre möjligt. Planerna på fram-
trädanden i Rinkeby, från förlagets sida, rann också ut i sanden. Men 

7 Aktivitetsrummet kallas det rum som används till skrivarverkstad, sagostund, bokprat mm. 
Det kan möbleras på olika sätt och är inte en allmän yta i biblioteket utan ett rum som öppnas 
vid selektivt öppethållande eller vid särskilda aktiviteter under öppettid.
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det hade varit intressant om förlaget blivit en verklig samverkanspart, 
som de uttryckte sig i sitt pressmeddelande i december 2009: ”Rabén 
& Sjögren, författaren Eva Susso och Rinkeby bibliotek går samman 
för att främja läsande och skrivande hos barn.”

Jag resonerar nedan om samverkan mellan de olika parterna och sum-
merar utifrån Lena Folkessons resonemang om gemensamt profes-
sionellt objekt och de olika dimensionerna som påverkar samarbete.

Samverkan folkbibliotek – skola – skolbibliotek

Första kontakten togs med skolbibliotekarierna i Rinkeby, som var 
positiva och gärna ville sprida och marknadsföra att projektet var på 
gång, på hösten med årskurs 5 och på våren med årskurs 8. På en av 
skolorna gick skolbibliotekarien i pension innan genomförandefasen, 
och på en annan var tjänsten vakant under hela projekttiden. På de 
skolor där det fanns en skolbibliotekarie fungerade kontakterna bäst 
(Intervju med projektgruppen 11-06-07).
 Under den så kallade turné som Eva Susso genomförde under för-
sommaren 2010 tillsammans med en eller flera bibliotekarier från 
Rinkeby bibliotek varierade mottagandet. Mötena var väldigt olika 
till sin utformning, och det var olika vilka man fick möta och pre-
sentera sin idé för. På en skola blev mötet alltigenom positivt. Det var 
proffsigt genomfört, Eva och de övriga fick träffa samtlig personal i 
matsalen, utrustades med mikrofoner och rektorn presenterade det 
för hela församlingen på ett sådant sätt att många sedan ville delta. 
Här kom anmälningarna in, och det fanns också en besvikelse från 
lågstadiets sida, som också hade velat delta. På en annan skola fick 
man träffa lågstadielärare som i sin tur skulle entusiasmera kollegorna 
på mellanstadiet, men det gjordes aldrig har man fått veta i efterhand. 
Detta förklarar varför inga intresseanmälningar kom från den skolan. 
På en tredje skola fick man träffa studierektorn och en lärare med ett 
utvecklingsledaruppdrag samt skolbibliotekarien. De tog sig mycket 
tid för att diskutera projektet, och även om man aldrig ens fick träffa 
pedagogerna var det många som anmälde sig härifrån (ibid).

Det är avgörande att träffa rätt personer, som är intresserade av idén, 
men också att ledningen är det – och lyckas förmedla det till sin per-
sonal, det framkommer i intervjuerna med både Eva Susso och med 
personalen på Rinkeby bibliotek. Samtidigt, man kan ändå inte veta 
hur skolledningen presenterar projektet och vilka anledningarna är 
att delta. 
 Efter jul skulle projektet marknadsföras gentemot högstadiet. Det 
var mycket svårare att få tillträde till högstadiet, säger Eva Susso i 
intervjun (Intervju med Eva Susso 11-05-19). 
 Personalen på biblioteket var ganska förvånad över hur svårt och 
arbetsamt det var med kontakten med skolan. Det tog väldigt mycket 
tid och kraft i ett område där projektgruppen menar sig ha ett redan 
inarbetat samarbete. Vad var då vinsterna med det och hur hade det 
blivit om man inte tagit vägen via skolan? Det var ju trots allt inte 
helt givet att locka de unga till eftermiddagsaktiviteterna. Lovaktivi-
teterna var det dock inga problem med, de var fulltecknade (Intervju 
med projektgruppen 11-06-07). 
 Hade man kunnat få in anmälningar smidigare om rektorerna va-
rit tydligare gentemot sin personal att ”det här är något vi satsar på 
nu” – då hade lärarna kunnat avsätta tid både för besöken men kanske 
också för att arbeta mera tillsammans med bibliotek och författare. 
Man resonerar i projektgruppen: för att åstadkomma det hade man 
behövt satsa mer på möten med rektorerna, att ledningen från Rinke-
by bibliotek eller Stockholms stadsbibliotek tagit kontakten. Å andra 
sidan visade det sig att det gick bäst när man hade direktkontakt med 
skolbibliotekarier och lärare, något som var svårare att uppnå under 
våren (ibid.).
 Eva frågade sig under intervjun med henne: var tog samarbetet med 
skolbiblioteken vägen? En av skolbibliotekarierna ställde sig samma 
fråga. Hon tyckte att informationen i början var bra, men att det kom 
mindre och mindre information. Det var otydligt med marknads-
föringen och vilka aktiviteter som riktades mot vilken årskurs, vad 
gäller både verksamheten gentemot klasser och den på fritiden (Te-
lefonsamtal med skolbibliotekarie 11-05-25). Projektgruppen bekräf-
tar skolbibliotekariens bild och beklagar också att de kanske missat 
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att skicka affischer till skolbiblioteken om lovaktiviteter som faktiskt 
skulle ha kunnat locka mellanstadielever (Intervju med projektgrup-
pen 11-06-07).

Det hela blev alltigenom mera av ett skolprojekt än vad som först var 
tänkt. I ansökan stod: ”Att målgruppen kan ta del av projektet både 
i skolan och på fritiden skapar kontinuitet och motiverar deltagarna 
att använda sig av kunskaperna de får i skolan även på fritiden. Pro-
jektets fritidsaktiviteter ger också de barn och ungdomar som är sär-
skilt intresserade möjligheten att utvecklas ytterligare utanför skolans 
ramar.” Man trodde att det skulle vara åtminstone till en del samma 
barn som kom med skolan, som också sedan kom på fritiden. Så blev 
inte fallet, vilket visade sig i enkäten till barnen. Många som kom med 
klasserna var positiva, men det innebar inte att de ville komma på fri-
tiden för att just delta. Däremot kom flera av barnen efter skoltid, då 
särskilt från de mottagningsklasser som kom under vårterminen. Att 
ta emot de barnen var alltigenom en positiv upplevelse för Eva Susso, 
då de brann av lust att skriva på svenska. Av de barnen är det fortsatt 
efter klassbesöken många som kommer och besöker biblioteket regel-
bundet på fritiden (Intervju med projektgruppen 11-06-07). Kanske 
ser vi här det som Rydsjö och Elf gjort, och som också nämns här i Att 
arbeta lässtimulerande på folkbibliotek, att barnen i de flerspråkiga 
förorterna inte ser en så tydlig konflikt mellan skol- och fritid, som på 
andra ställen och kanske därmed inte heller den möjliga kopplingen 
däremellan (Rydsjö och Elf 2007, s. 170). 
 Projektet kom alltså att rikta sig främst till barn som elever. Precis 
som Amira Sofie Sandin konstaterade föregås sådana projekt ofta av 
diskussioner med barnens lärare men inte med barnen själva, se av-
snittet ovan om barns delaktighet. Det stämmer, men bara någorlun-
da skulle jag vilja säga. ”Diskussionerna” var mera erbjudanden. Det 
är hisnande att tänka på vad som kunde ha hänt om man verkligen 
hade pratat om vad de olika parterna bibliotek, skola och författare 
kunnat göra tillsammans för barns läsande och skrivande. Det är inte 
omöjligt att barns delaktighet kommit högre upp på agendan då. 

I kontakten med barnen som elever kommer inte projektet upp i 
Shiers stege, men Eva Susso arbetar med empowerment i sina möten 
med barnen. Som observatör har jag aldrig tvivlat på detta. Men det 
är när barnen kommer ”frivilligt” man verkligen kan uppnå delak-
tighet, reell sådan där barnen kan påverka och bestämma innehåll i 
aktiviteter själva, något som jag ska visa i kapitlet Barnen: deltagande 
och empowerment.

Även om intresset var större för att delta med sina mellanstadieklasser, 
var det samtidigt riktigt svårt att få till ett genuint samarbete. Eva 
hade förklarat att hon gärna ville hoppa på om det var något tema 
som de kanske ändå skulle hålla på med, hon erbjöd sig att fundera ut 
någon ingång från hennes håll s.a.s. Eva fick en del förslag på idéer: 
medeltid, ordspråk. Det blev en svår balans i Evas tycke: hon fick 
alltför snäv styrning av pedagogerna, och hon kände sig ”som en låt-
saslärare” (Intervju med Eva Susso 11-05-19), se nedan i Samverkan 
författare – pedagoger.
 Något gemensamt professionellt objekt har man inte haft i åtanke, 
det som beskrivs i mejlet enligt ovan i kapitlet Planering och mark-
nadsföring är tysta överenskommelser om varandra som yrkesgrup-
per, som möjliga samarbetspartners. Med tidsbristen halkade man in 
i ett arbetssätt som man var van vid, i kontakten med skolorna och 
pedagogerna, och därmed också med bilden av biblioteket. En stereo-
typisering så som jag beskrivit ägde rum, då man drog slutsatser om 
hur skolbibliotekarierna skulle känna sig trampade på, alltså ingen idé 
att prova. 
 Det professionella objektet för biblioteket var de målsättningar 
som sattes upp, och de var gemensamma med författaren Eva Susso, 
eftersom man hade planerat det tillsammans. Men de var inte ge-
mensamma med skolans professionella objekt, som förmodligen var 
att använda sig av en författare för att nå de mål man har enligt läro-
planen. Det är som det brukar, i enlighet med styrdokumenten för de 
olika verksamheterna (Rydsjö och Elf 2007, s. 28). Projektet bjöd in 
till ”ett redan dukat bord”, också det den vanliga situationen (Rydsjö 
och Elf 2007, s. 92). 
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Jag tänker att det inte kan vara så enkelt som att tidsbristen hindrar 
en dialog, en riktig dialog, mellan bibliotekarier och lärare, utan att 
det återigen har med de olika dimensionerna i samspel, som jag ti-
digare hänvisat till. Man hade inte klargjort de olika yrkesrollerna 
och uppnått reell legitimitet. I och med inbjudan till något ”redan 
färdigtänkt” skapas en asymmetrisk maktbalans, som i och med det 
förhindrar tydliggörande av yrkesroller, annat än i en cementerande 
bemärkelse.

Samverkan författare – folkbibliotek 

Rummet blev en kär boplats för Eva, och fungerade så som det var 
tänkt. Här kunde man hitta böckerna, och kolla i bloggen. Även om 
många kanske satt här och gjorde annat så kände man igen Eva när 
hon kom, från bilderna i rummet. Eva tycker att ett sådant rum kunde 
finnas på många andra bibliotek, författarhörnor som inspiration och 
myshörna, en bra kombination (Intervju med Eva Susso 11-05-19).
 Samtidigt har man i Rinkeby särskilda omständigheter med många 
s.k. stökiga ungdomar, och före jul 2010 vandaliserades rummet och 
man var tvungen att stänga det under jullovet. Lovaktiviteterna fick 
äga rum i aktivitetsrummet istället. Det var inte heller helt enkelt 
att ha verksamhet i Eva Sussos bibliotek. För att ha skrivarkurs eller 
läsecirkel behöver man kunna stänga om sig, därför fick även dessa 
utspela sig i aktivitetsrummet. 
 Det var från start tänkt att Eva Susso skulle vara i ”sitt rum” mera, 
och vara tillgänglig för de besökande barnen på deras fritid. Som det 
stod i ansökan: ”Unga läsare får en långvarig kontakt med en etable-
rad författare och möjlighet att utan tidsbegränsning reflektera och 
diskutera vad de läst direkt med denne, något som det sällan ges till-
fällen till. Författaren får möta sina läsare och kan dela med sig av sina 
erfarenheter av läsning och skrivande och även inspirera läsarna till 
eget skrivande, och därmed ta arbetet med författarbesök många steg 
längre.” Men utan marknadsföring av detta och ett sammanhang blev 
det inte så många som kom och pratade med författaren när hon var 
där, och utifrån det minskade anslaget till projektet blev det slöseri 
med medlen, så efter en tid var hon där mera sällan, och bara i sam-
band med andra aktiviteter (Intervju med projektgruppen 11-06-07).

Just biblioteket som plats poängterar Eva som central. Visst kan man 
genomföra projektet på annan plats, t.ex. i skolan, men då finns inte 
den naturliga rollen för folkbiblioteket. Platsen var utvald bland annat 
för att det är en naturlig plats för böcker, och för att prata om böcker 
(Intervju med Eva Susso 11-05-19).
 Eva Susso befinner sig i folkbibliotekets kontext, vilket av följande 
anledning för henne var en poäng: folkbibliotekets uppdrag är att ar-
beta med att stimulera barns nyfikenhet och läslust. Detta medan 
skolan skall svara för att alla barn lär sig läsa och uppnår skolans mål 
(Rydsjö och Elf, 2007).
 Eva Susso ville se hur hon kunde ”stöpas om i den här kontexten”. 
Eftersom hon varit ute så mycket i skolorna, känner hon omgivning-
ens – skolornas, pedagogernas – förväntningar på att hon ska falla in 
i skolans värld, som ett verktyg för dem att uppnå sina professionella 
objekt skulle man kunna uttrycka det. Lättare då att presentera sig i 
rummet på biblioteket. För Eva var detta en vinst, det blev en tryggare 
hemvist i biblioteket. Eva tänkte också att det skulle vara tydligare 
för barnen, och samtidigt friare, lösare kopplat till skolan, eftersom 
böckerna finns på folkbiblioteket (Intervju med Eva Susso 11-05-19). 
Min notering: så kanske det hade blivit om kopplingen inte hade varit 
så stark till skolan.
 Samtidigt ser Eva fortfarande efter projektets slut att det är viktigt 
att utreda vad folkbiblioteket har för roll i ett projekt som detta. ”Det 
var Rinkeby bibliotek som var den udda figuren i projektet.” Men 
som har alldeles särskilda chanser att nå en bredare målgrupp, genom 
inriktning på både skola och fritid/lov, jämfört med skolan, som na-
turligt nog bara kan göra något under skoltid (ibid.).

I den traditionella verksamhet som folkbiblioteket ofta bedriver gen-
temot skolklasser vill man på biblioteket visa allt vad man har att 
erbjuda. Men det kanske inte räcker att ”bara” vara där. Eva Susso 
menar att det är en alldeles för lågmäld inställning, se sidan 57-58. Jag 
tycker mig se att bibliotekets del i projektet i stort kokats ned till att 
vara just platsen där det händer. Just därför är det synd att man inte 
gjorde, hann göra, mer av det: en innehållsdel som biblioteket kunde 
stå för. För vad är bibliotekets professionella objekt?
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Projektet och mötena med Eva har legitimitet på så sätt att man har 
tackat ja till att komma, men mer än så är det kanske inte? Den re-
ella legitimiteten uppnås i mötet när kompetenserna synliggörs, och 
kanske uppnåddes detta under genomförandefasen mellan författare 
och skola, och författare och bibliotek – men inte mellan skola och 
folkbibliotek, eftersom dessa under projektet inte tydliggjort sina rol-
ler och sitt förhållande till varandra. 
 Den reella legitimiteten behöver dock uppnås i ett mycket tidigare 
stadium. Detta hade i större omfattning kunnat uppnås med en sam-
stämmig ledning från skola och bibliotek, med gemensamt professio-
nellt fokus på den nivån.

Samverkan författare – pedagoger

”Skrivprocessen – kan du jobba med det?” Nej, svarade Eva, för att 
hon arbetar på ett annat sätt, mer med uttryck: det handlar om att 
uttrycka sig som person. Eva Susso tycker att det blir onödigt preten-
tiöst att tala om skrivprocessen. ”Man låser upp om man bestämmer 
hur en skrivprocess kan vara. Enklare att bara låta det flöda, var och 
en kommer igång på sitt sätt.” Lust, är något som Eva återkommer till 
ofta när hon pratar om sitt arbete med barnen, att skapa lust. ”Vips, 
så skriver alla”. Det fungerar oftast mycket bra med pedagogerna när 
man väl är på plats. ”Å, så här kan man också jobba”, har flera av dem 
uttryckt. Då blir Eva nöjd säger hon, det ger ringar på vattnet, om det 
påverkar lärarna i deras undervisning om skrivande (Intervju med Eva 
Susso 11-05-19).
 Samtidigt hade lärarna svårt att formulera vad de ville ha. Inte 
minst av den anledningen känner Eva i efterhand att hon kunde ha 
berättat mer om hur hon ville arbeta, men är osäker på om det då 
hade ”sålt” konceptet. Hon undrar om inte det här är typiskt i läspro-
jekt där man vill nå alla barn: man riktar sig till skolan, och eftersom 
man vill att de skall vara med, får de i stor utsträckning påverka upp-
lägget. Istället för att helt sonika säga: ”Vi har det här – vill ni vara 
med?” (ibid.).
 Eva ser att skolan behöver få in andra människor, det är inte bra 
att det är så stängt. På det stora hela har det ju funkat bra, men med 

vissa elever och särskilda problem krävs det också att läraren griper in. 
Eva kan ju inte veta att tre elever, till exempel, inte borde sitta bredvid 
varandra (ibid.). 
 De lärare som kom med sina klasser hade sinsemellan olika attityd 
till deltagandet i Evas skrivarworkshop. En del satte sig längst bak och 
lyssnade, ville iaktta sina elever, ”det här ska bli roligt”, tog tillfället i 
akt att se hur eleverna reagerar i ny situation. Andra var mycket mer 
aktiva, och kunde ha svårt att ”släppa” eleverna. De dubbelförkla-
rade Evas instruktioner som om de behövde översättas eller ”hjälpte” 
eleverna genom att tala om vad de skulle skriva. Då måste Eva gå in 
och bryta och visa vad det här besöket handlade om. Det är ju inte 
prestation, och kanske är det en ovan situation för en del pedagoger, 
reflekterar Eva. Det fanns också de som kastade loss och hängav sig 
åt övningarna, och som själva roades av att skriva. Dessvärre var det 
många av klasserna som kom för sent till tillfällena i biblioteket, Eva 
var flexibel med sina tider och justerade så gott det gick, men det för-
svårade upplägget vid flera klassbesök (ibid.).
 I Eva Sussos ögon var merparten skolor inte så samarbetsvilliga 
från början. Man tittade på förslaget, erbjudandet om samarbete, med 
skepsis: vad är det här? Som författare känns det som en markering att 
man kommer utifrån, man tillhör inte den här världen. Skolan mar-
kerar ofta detta med att det är en egen värld, alldeles oavsett om de 
är positiva eller negativa. Författaren är inte hemma i samma system. 
Därför är lärarna kanske nyfikna men ofta också misstänksamma och 
frågande inför hur detta skulle kunna passa in här hos oss. Kanske 
naturligt, frågar sig Eva Susso? (ibid.)
 Bibliotekspersonalen tyckte sig märka att det var ett steg för mycket 
för en del lärare, när de skulle anmäla sina önskemål direkt till Eva 
Susso. Det var egentligen inget arbetsamt med tillvägagångssättet, 
bara att mejla Eva, men det blev en tröskel för några pedagoger som 
var vana att anmäla sig muntligen till biblioteket, per telefon eller när 
man ses (Intervju med projektgruppen 11-06-07).
 
Naturligt eller inte, är det ovan beskrivna ett exempel på stereoty-
pisering för att tala med Folkesson (2007), mellan yrkesgrupperna 
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författare och pedagoger. Det Eva Susso redogör för i intervjun är ju 
en relation mellan författare och pedagoger som är analog med den 
mellan bibliotekarier och pedagoger enligt Folkessons begrepp som 
legitimitet och professionellt objekt. Yrkesgruppernas arbetsuppgifter 
skulle kunna renodlas, men eftersom Eva Susso kommer in som skriv-
pedagog förvandlas hon till en kollega och kanske konkurrent i peda-
gogernas ögon. När man var ute på turnén i skolorna pratade man om 
vad Eva Susso kunde göra, vad hon kunde bidra med till det innehåll 
som redan var planerat i skolan. Man pratade inte om vad man till-
sammans kunde uppnå genom att projektet ägde rum, både som lära-
re och författare, men också med biblioteket som samarbetspart. Utan 
det professionella objektet kan professionernas kompetenser suddas 
ut, och man överskrider gränserna till varandras kompetensområden. 
Jag tror detta var vad som hände här, mellan alla de tre parterna.

Hoppades man här att man på nivån mellan lärare, bibliotekarier och 
författare skulle kunna skapa ett gemensamt professionellt objekt? Pe-
dagogerna fick önska sig sätt att samarbeta utifrån sina mål i skolar-
betet, vilket kom till uttryck t.ex. i att någon ville att Eva skulle jobba 
med medeltiden i sina skrivarverkstäder. Istället för att raljera kring 
lärares orimliga förväntningar kan man fundera över hur man hade 
kunnat bjuda in dem till samtal om gemensamma mål med projektet. 
Hade det gått utan att lyfta frågan till ledningsnivå på både bibliotek 
och skola?
 Att detta inte gjordes har flera förklaringar: en har att göra med en 
rörighet kring projektägarskapet, där projektägaren (projektledarens 
chef) inte ägde projektet på riktigt, utan ”bara” beviljade att de på-
gick. Så vem skulle ha fört dialogen med rektorerna?
 Yrkesgruppernas arbetsuppgifter behöver renodlas och tydliggöras, 
för att man inte ska riskera att överskrida gränserna till varandras 
kompetensområden. Författarens roll liknar för pedagogen pedagogens 
roll, men så ser inte Eva Susso på det, när hon uppfattar detta känner 
hon sig obekväm, ”som en låtsaslärare”. Hon vill arbeta med läs- och 
skrivlust och barnens utforskande av det egna språket, medan läraren 
tänker på skrivprocessen och skolans mål, om detta vittnar de önske-

mål från pedagogerna som lämnades in på lappar före projektstart. 
Intresseanmälningar från lärarna såg ut till exempel så här:

”Våra önskemål är att få hjälp och vägledning när det gäller att få 
eleverna att skriva en berättelse eller saga med ’en röd tråd’ dvs. en 
bra början, ett bra innehåll i mitten och ett bra slut.”
”Vi i blivande år 1 är väldigt intresserade av ett framtida samar-
bete med författaren Eva Susso.”
”I vårt arbetslag har vi kommit fram till följande förslag: väcka 
skriv- och läsglädje hos eleverna, utveckling av deras grundläg-
gande skrivfärdigheter i form av skrivarverkstäder samt talfräm-
jande aktiviteter i form av samtal, drama eller teater.”

Angående ovanan vid att samarbeta skola och bibliotek vill jag återi-
gen hänvisa till de tre dimensionerna som enligt Lena Folkesson har 
betydelse för samarbete. Det handlar om makt, legitimitet och yrkes-
roller, och alla hänger tätt samman. Yrkesroller behöver vara tydlig-
gjorda så att var och ens kompetens är synlig, först därefter kan reell 
legitimitet och en symmetrisk maktrelation uppnås. Viktigt är att inte 
bara göra och agera, det man gör måste kopplas till syften och mål 
för respektive verksamheter. Varje yrke har sitt professionella objekt, 
så också lärare och bibliotekarie, men dessa är här inte uttalade utan 
underliggande, något som man inte talar om.
 Eva funderar kring samarbetet med skolan: Om skolan söker Ska-
pande skola-pengar t.ex. – vilket skulle kunna vara ett sätt att genom-
föra ett liknade projekt? Då skulle alltså skolan dra igång ett sam-
arbetsprojekt, skolbiblioteket får rollen som Rinkeby bibliotek haft 
här – så är det fortfarande ett bibliotek med. Frågan är kanske då vem 
som håller i det hela: skolbibliotekarier, lärare? Eva konstaterar att det 
naturligtvis finns många olika möjligheter för olika varianter. Man 
måste ju inte ha lektioner på det här sättet som man haft i Rinkeby. 
Man kan göra det enklare, men kanske ändå bevara huvudtanken om 
samarbetsformen. Troligt är kanske då att folkbiblioteket ”halkar ur” 
och man blir fast i skolans värld, som i traditionella författarbesök på 
skolor (ibid.).
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Barnen: deltagande och empowerment
I det här kapitlet resonerar jag omkring hur barnen i Rinkeby varit 
delaktiga i allt från planering till genomförande – eller inte. Jag dis-
kuterar möjligheterna till delaktighet, som skiljer sig om det handlar 
om barnens skol- eller fritid. 

Den asymmetriska maktrelationen kan bara bli symmetrisk om man 
tydliggör var och ens kompetenser och deltar på lika villkor. Men om 
det är bekvämt med den asymmetriska balansen, att hänvisa till att 
den enes kompetens är så mycket bättre för att t.ex. hålla i ett projekt? 
Kanske ser man inte från skolans håll vinsten med att ge sig in i detta 
med hull och hår, och så länge man inte måste låter man bli. Det kan-
ske också känns bekvämt för biblioteket att på ett sätt ha makten och 
styrningen över ett projekt. Till priset av att det kan bli mera hotfullt 
för skolan när biblioteket (och här också författaren) också arbetar 
utifrån skolans professionella objekt. Ett skräckscenario är att man 
från skolans håll inte ser det som någon hjälp ens. Då uppnår man 
varken gemensamma professionella objekt eller får verklig möjlighet 
att stödja en annan part som skolan att uppnå dess yrkesmål.
 I Strängnäs, där man under samma läsår genomfört ett liknan-
de projekt med just Skapande skola-pengar, har folkbiblioteket stått 
för både idé, ansökan, planering och genomförande, trots att Laura 
Trenter kommit till skolan och det är där det hela har utspelat sig, 
med fokus på tonåringarnas skrivande. Bibliotekarien som hållit i det 
hela menar att det medfört mycket arbete, men också gett något till 
biblioteket, kanske framförallt vad gäller att visa sin kompetens och 
profilera sig gentemot skolan. Han menar alltså att det bidragit till 
något slags samverkan med skolan (Telefonsamtal med bibliotekarie i 
Strängnäs 12-01-04). 
 Varför inte skolan äger och genomför projektet, förvånar i alla fall 
inte mig, när biblioteket erbjuder ett färdigt koncept och arbetet se-
dan blir utfört av biblioteket. Hur blir det med det professionella ob-
jektet, när biblioteket hjälper till att uppfylla skolans mål? Är det av 
bekvämlighet från bådas håll som detta fortgår? Vilket är bibliotekets 
egna mål och vilka kan man dela med skolan på lika villkor?

Ambitionen att nå minst tio gånger så många barn som man gjort i 
projektet Listiga räven, lyckades. Genom att arbeta med skolklasser 
har man bara genom det mött ca 280 ”unika” barn, därutöver till-
kommer aktiviteterna på fritiden. Totalt har ca 380 barn nåtts under 
projektet.
 Det var här precis som brukligt är i projekten och i rapporterna 
efteråt: de riktade sig i stort sett till barn såsom elever och då föregicks 
det hela av diskussioner med barnens lärare – eller ”diskussioner”, ef-
tersom de hade att utgå från ett ganska givet upplägg – men inte med 
barnen själva (Sandin 2011 s. 26f). Vad gäller fritidsaktiviteterna, där 
det krävs en marknadsföring som ”träffar rätt” och lockar barnen att 
ägna sin fritid åt en verksamhet på biblioteket, var det svårt att fylla 
de aktiviteterna, bortsett från de som ägde rum på loven. Det som 
erbjöds i projektet var ett eget kulturskapande, där man under skoltid 
inte hade möjlighet att välja eller välja bort aktiviteten.
 Barnen hade inget inflytande över upplägget på projektet. Det var 
den verksamhet som ägde rum utanför skoltid som gick att påverka 
och omfördela. Det var inget man behövde vänta med tills ett halvår 
gått, utan något som gav sig själv efter hand, i samförstånd mellan 
Eva och ungdomarna som kom på de olika cirklarna. Det är här som 
möjligheten till delaktighet och/eller eget skapande för målgrupperna 
kom till uttryck.
 Vad gäller projektet som helhet fanns det dock mycket liten möjlig-
het till just detta, inflytande på riktigt, då det så att säga var färdig-
planerat från start. Det gällde egentligen inte bara barnen. Det skrevs 
i projektplanen som skickades med ansökan till Kulturrådet, att man 
skulle revidera upplägget efter ett halvår, men så blev inte fallet, för 
att det inte bestämts vem som skulle göra denna utvärdering i halvlek 
eller för att tidsfördelningen fastställts redan i projektplanen. Uppläg-
get blev detsamma som på hösten.
 En del elever som kommit har som framgått varit väldigt dåligt in-
formerade, särskilt på högstadiet. ”Vi skulle visst vara här”, och så vet 
de inte varför. När de väl varit där en gång var det dock inga problem 
när de kom tillbaka (Intervju med Eva Susso 11-05-19).
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Några barn på högstadiet fick välja själva ifall de ville komma med, då 
tunnades det naturligtvis ut lite, men det gjorde inget enligt Eva. Man 
kan inte tvinga fram ett deltagande anser hon (ibid.). Jag tänker att 
det är en intressant inställning för oss på biblioteken. Det blir kom-
plicerat med obligatoriskt deltagande när man vill skapa ett genuint 
intresse för något vad det vara månde, här läsning och skrivande.
 Bloggen var tänkt som en kanal till barnen, man ville inte göra det 
till enbart en biblioteksangelägenhet. Efter varje tillfälle med klasser-
na lade man ut några exempel på dagens övningar på bloggen. Barnen 
gick inte in och kommenterade, det de ville göra var att gå in och titta 
om deras egna bidrag hade publicerats. De verkade gilla att titta på 
bloggen, men kanske har man inte i Rinkeby någon riktig vana av att 
blogga och vad det innebär, reflekterar de i projektgruppen. Det var 
ett ganska krångligt bloggverktyg, och arbetet med den låg som sagt 
inte med i tidsberäkningen, därför var det svårt att utveckla bloggen, 
lägga upp boktips och evenemang mm. Det är inte heller säkert att 
det skulle ha bidragit till ökad användning av bloggen (Intervju med 
projektgruppen 11-06-07).
 Så vad menade man i projektansökan med att bloggen skulle doku-
mentera projektet? Så som gjordes: man fick följa skrivarverkstäderna, 
vilka övningar man gjort, texter som skrevs? Bloggen dokumenterade 
inte tankar hos bibliotek, skola och författare om projektet. Förmod-
ligen blev det svårt med dubbla målgrupper: barnen som man förstås 
vill sätta i första rummet, och intresserade inom biblioteksvärlden. 
Det gick helt enkelt inte att hitta ett tilltal för båda, och återigen kan 
man ta upp detta med tidsåtgången. Om man arbetat mer med logg-
boksskrivande, hade man kunnat använda bloggen till detta, men då 
hade det inte blivit ett sätt att kommunicera med barnen i Rinkeby.
 På våren blev dels frågorna färre när barnen Eva mötte var äldre, 
dels hade hon då svarat på vanliga frågor redan under hösten och man 
kunde hitta svaren genom att läsa på bloggen. Detta bidrog också till 
att Eva inte bloggade så mycket som planerat innan projektstart.
 Något som ställde till det var frågan om rättigheten att fotografera 
och publicera bilder på barnen. Bloggen hade helt klart blivit mera 
levande och spännande för alla om man hade kunnat lägga upp flera 

bilder på den. På fritiden är det en sak, men under skoltid hade man 
kunnat utverka sådant tillstånd i god tid från skolan. Tyvärr tänkte 
man inte på det innan. Man fick inte några tydliga besked om vad 
som var tillåtet eller inte, vilket gjorde att man i princip inte kunde 
dokumentera i bilder (ibid.).
 Heder åt projektgruppen som vad gäller bloggen prioriterade bar-
nen och att de fick se sina alster på den, vilket i alla fall bidrog till 
empowerment om inte till reellt inflytande.

Som redan framgått blev inte effekten av klassbesöken att man kom 
på aktiviteterna på fritiden, däremot var det många av dem som kom 
med skolan som sedan kom och besökte biblioteket efter skoltid utan 
att delta. I vissa fall kanske man besökte biblioteket, deltog i aktivite-
ter, och först därefter kom med klassen på besök. Av de 21 enkätsvar 
som kom från barnen framgår att 11 har varit på biblioteket på klass-
besök och nästan lika många har inte det. Eftersom svaren är inläm-
nade på biblioteket efter att klassbesöken upphört kanske det inte är 
så konstigt att merparten (14) anger att de träffat Eva på fritiden på 
biblioteket.
 Av verksamheten på fritiden var det inplanerat både läsecirkel och 
skrivarcirkel. Några kom några gånger första terminen, men delta-
gandet minskade. Kanske hade de inte behov, eftersom de träffade 
Eva under skoltid? Det blev till slut en grupp med fyra Tensta-tjejer 
som blev kärnan. Det var svårt för Eva att kräva hur gruppen skul-
le fungera, den fick leva sitt eget liv. Ibland var bibliotekspersona-
len med, för att t.ex. presentera böcker – ”men tjejerna hade ju läst 
allting!”(Intervju med projektgruppen 11-06-07). 
 De gillade verkligen att berätta och presentera för varandra och för 
Eva och bibliotekspersonalen. Så det blev inte så mycket av regelrätta 
skrivövningar. Det handlade för dem mycket om förtroenden: det var 
oerhört viktigt med kontinuiteten, de blev arga när Eva inte kom nå-
gon gång när hon var sjuk. De var ganska skygga, ville inte lämna ut 
sig, och pratade om allmänna saker. Eva har skrivit mycket om det 
vardagliga livet och då var det kanske enkelt att fråga Eva om olika 
saker (Intervju med Eva Susso 11-05-19).
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Vid ett tillfälle kom en kille som ville vara med. Positivt i sig, men det 
påverkade de fyra tjejerna, de hade just börjat berätta känsliga saker 
för Eva och för varandra, om relationer och svenska killar. Så då sade 
Eva att ”det här är tjejcirkel”, och att han gärna fick vara med den här 
gången men att det inte var någon idé att han kom nästa vecka (In-
tervju med projektgruppen 11-06-07). Kanske kan man säga att det 
var det läsecirkeln eller skrivarverkstaden blev: en tjejcirkel. Den från 
projektgruppen som var med vid tillfället hoppade till när Eva sade så 
till pojken, men kanske är det i den här lite lustiga vändningen som 
fokuset på barnens egen delaktighet kommer till uttryck. I ansökan 
skrevs, min kursivering: ”Kärnan i projektet är just delaktighet och eget 
skapande”. Aktiviteter såsom läsecirklar och skrivarverkstäder syftar 
till att få deltagarna att reflektera kring böcker de läser och själva in-
spireras till skrivande. Under aktiviteterna är deltagarna själva med och 
formar innehållet/…/”. Här fick de fyra flickorna bestämma vad tiden 
skulle användas till. Det blev också så att när Eva Susso fick idén till 
novelltävlingen som avslutade projektet lyckades hon peppa de här 
tjejerna att lämna in bidrag, apropå empowerment.
 Femstegsmodellen för olika nivåer av delaktighet enligt Shier (se 
här kapitlet Barns delaktighet, sid. 51) kan appliceras på det som var 
en läsecirkel och en skrivarcirkel, som slogs ihop till en och som sedan 
blev en s.k. tjejcirkel. Eva blev i mångt en lyssnare, en viktig funktion 
i den lilla gruppen, även om barnen också var intresserade av vad hon 
hade att säga (nivå 1). Tjejerna kände att de kunde uttrycka saker de 
inte brukade prata om. Det var inga tydliga gränser mellan de fem 
stegen, och inte heller så medvetna vägval i mina ögon. Det handlade 
mycket om respekt från Evas sida, att lyssna in vad flickorna behövde: 
läsa, skriva, prata (nivå 2 och 3)… Det var de här behoven som styrde 
upplägget, och sammanslagningen av aktiviteterna på tisdagar och 
onsdagar. Eva kände att det var viktigt att inte släppa in pojken i 
gruppen (nivå 4) och tog sitt ansvar som vuxen att presentera det för 
honom (nivå 5).

Aktörernas lärande
Här summerar jag vad de olika aktörerna fått ut av projektet: projekt-
gruppen, författaren samt pedagogerna och barnen. 

Projektgruppen

Både från Stockholms stadsbiblioteks ledning och från medarbetarna 
på Rinkeby bibliotek har de tre som arbetat med projektet upplevt ett 
intresse och en positiv inställning. Men den tid som man hade att ar-

        Femstegsmodell för olika nivåer av delaktighet 

5. Barn delar makt och ansvar med vuxna i besluts-
fattande processer. Till skillnad från nivå 4 har 
vuxna här inte vetorätt utan delaktighet sker på 
lika villkor.

4. Barn involveras i beslutsfattande processer. 
I denna nivå har barn reellt inflytande och 
påverkans möjligheter till skillnad från tidigare 
nivåer då de endast förser beslutsfattarna med 
synpunkter.

3. Hänsyn tas till barns åsikter. I denna nivå 
måste möjligheter för barn att uttrycka sig vara 
inarbetade i verksamheten. Barn konsulteras i 
denna nivå men det garanteras inte att barns 
åsikter får någon reell påverkan i beslut.

2. Barn får stöd att uttrycka sina åsikter. Skillnaden 
från nivå 1 är att vuxna måste skapa en miljö där 
barn känner att de kan och vill uttrycka sig.

1. Barn blir lyssnade på. Initiativet att uttrycka sig 
ligger hos barnen och den vuxnes roll är att lyssna 
(ibid. s. 187).
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beta med projektet täckte bara de timmarna som var s.k. lektionstim-
mar, när klasserna kom till biblioteket och träffade Eva Susso. För allt 
”det andra”: att skriva på bloggen, att förbereda träffarna, att planera 
och schemalägga klassbesöken – och att eventuellt utveckla projektet 
i någon riktning, fanns ingen tid. De dagar Eva kom, och någon ur 
bibliotekspersonalen skulle vara med under workshopen, var denne 
ändå inte befriad från yttre pass. Det fanns ingen ställtid, ingen tid 
för reflektion. Till viss del ser projektledaren och de andra sin egen del 
i detta: när man skulle söka pengar till projektet, och man så gärna 
ville få det att bli verklighet, såg man optimistiskt på tidberäkningen. 
Kanske skulle det gå lättare att få cheferna att se på projektet med 
blida ögon om det inte skulle ta så mycket tid från verksamheten, inte 
”kosta” så mycket? Inom projektgruppen har man dock haft en bra 
arbetsfördelning sinsemellan, tycker de. Bl.a. har de kunnat turas om 
att gå på APT-möten. Inåt i organisationen har man också fått berätta 
om projektet vid ett flertal tillfällen: både på APT och på särskilda 
inspirationsdagar, för att sprida kunskap och information om projek-
tet och arbetssättet (Intervju med projektgruppen 11-06-07). Både 
projektledaren och Eva Susso bekräftar i intervjuerna att de uppfattar 
att projektet fungerat som internutbildning, och att det är fortbild-
ning för pedagogerna att delta och för personalen att leda ett projekt. 
 För projektledaren var det en personlig resa, att se att man kan ge-
nomföra ett större projekt, och också att se barnen växa, när de först 
tror att de inte kan – men sedan kan de! Projektledaren är imponerad 
av Evas lätta hand med grupperna, det är genomtänkt men verkar 
inte svårt, och kanske skulle man kunna hålla i något liknande själv 
längre fram. Men skulle det finnas tid för personalen att själv hålla i 
det? (ibid.). Det frågar jag mig som observatör också.

Författaren

Eva Susso upplevde hela tiden en positiv attityd från biblioteket, både 
från dem som var engagerade i projektet och övrig personal. Eftersom 
projektet inte beviljades så mycket pengar som man sökt kunde inte 
Eva tillbringa så mycket tid på biblioteket som från början var tänkt, 
men Eva fick ändå känslan under hela projekttiden av att verkligen 

vara adopterad. Alla har varit otroligt välkomnande, Eva har känt sig 
med i gemenskapen på biblioteket, säger hon. De flesta som arbetat 
på biblioteket i Rinkeby under den här tiden, har nog pratat med Eva 
Susso, som ju varit där mycket, minst två gånger i veckan plus på 
loven. Den övriga personalen har då stött projektet genom att sank-
tionera att det pågår och peppa och berätta för Eva att böckerna lånats 
ut. Genom att hela tiden informera både Eva Susso och besökarna, 
och samtidigt genomföra ”vanligt biblioteksarbete” har de visat teck-
en på stor acceptans. Detta var viktigt både för att det skulle bli av 
över huvud taget och under tiden. De har också låtit Eva vara ifred, 
och skapat en hemkänsla, ”det var liksom inte någon hausse varje 
gång jag kom”, säger Eva. Hon har alltid fått hjälp med att logga in på 
datorn under ”håltimmar” mellan klassbesök, när Eva skulle blogga. 
Eva Susso uttrycker att hon bland bibliotekets personal finner en helt 
annan typ av människor än de hon är van vid, som ”alla tar plats och 
armbågar sig fram” (Intervju med Eva Susso 11-05-19).

För Eva Susso som författare gav det här året mycket. Det var liksom 
hela miljön, att vara i den här stadsdelen, att under så lång tid träffa så 
många människor, och vid ett flertal tillfällen träffa samma lärare och 
barn. Att se det sociala spelet på nära håll, säger Eva. 
 ”Meningen med att jag är ute och pratar är att ge mig en försörj-
ning men jag kan inte bara tänka så. Vill ge något till andra, i det här 
sammanhanget kan jag ge mera. Jag är tryggare, lugnare, vet vart jag 
ska åka, rutiner finns, vet vilka jag ska arbeta med. Sliter inte på mig 
som annars, inte bara virvlar in och virvlar ut. Det blir så mycket 
bättre när man litar på varandra.” (ibid. 11-05-19).
 Det har varit lärorikt att få grepp om bibliotekets värld som ju inte 
var lika med hemma, för Eva Susso, och allt som sker påverkar eller 
kan påverka författarskapet, men mest intryck har skrivarcirkeln med 
de fyra tjejerna från Tensta gett. Det var liksom en helt ny erfarenhet: 
”De uttryckte saker om sina liv som var nytt för mig” (ibid.).

Eva Susso menar att hon haft högre krav på sig själv innan, hon trod-
de att hon skulle vara där mer. Hon var ofta trött efter dagarna i 
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Rinkeby.  Det var inte helt lättjobbat, i många klasser var det mycket 
turbulens, också en hel del språkförbistringar. Ibland fick Eva jobba 
hårt på att få dem entusiastiska. Här går projektgruppens och Eva 
Sussos uppfattningar något isär. Visst gjorde Eva även i sitt eget tycke 
ett strålande arbete som skrivledare, och det verkar kanske genom-
föras med lätthet, som projektledaren uttryckt det, men det är för den 
skull inte lätt! 
 Samtidigt hade hon andra åtaganden, det var vissa andra jobb och 
resor som skulle göras och en bok som skulle skrivas. Projektet bevil-
jades inte hela den sökta summan, och därför fick Eva ta fler andra 
jobb än hon planerat tidigare. Budgeten användes på bästa sätt, tror 
Eva, men med mer lön hade hon naturligtvis kunnat bemanna mera. 
Hon hade också haft en idé om att hon kanske skulle kunna sitta där 
och arbeta, men med facit i hand kan hon se att det hade varit svårt: 
det var ju andra som använde det rummet, pluggade, läste. Eva skulle 
inte ha fått ro där helt enkelt (ibid.).
 En viktig drivkraft för Eva Susso är den pedagogiska ådran. Hon 
beskriver det som en kärlek: ”Jag vill skapa självkänsla. Samtidigt som 
jag ger något till andra så får jag något själv, jag ger något till mig 
själv.” Det är så hon ser på kulturens roll, att det leder till mänsklig 
utveckling när man skapar (Intervju med Eva Susso 11-05-19). Det 
hon talar om är empowerment. Det handlar om barns eget maktutö-
vande, och är något positivt: människan är inte passiv eller okunnig, 
utan ses som en aktör.
 Jag observerar att Eva Susso är en mycket bra handledare när det 
gäller barns och ungas skrivande, om det vittnar också både pedago-
gernas svar i enkäten, barnens kommentarer och även personalen på 
biblioteket. Så bra så att författaren Eva Susso har stått tillbaka i det 
här projektet? Lärare har uttryckt att de tror att barnen tyckte att det 
var häftigt och givande att möta en riktig författare, men gång efter 
annan har man i klassbesöken sett tecken på att barnen inte kän-
ner till vem Eva Susso är, vad de har där att göra osv. Eftersom man 
från bibliotekets sida inte som planerat arbetat med att informera om 
och entusiasmera omkring Evas böcker, har inte fokus blivit på hennes 
skrivande, utan mera på barnens eget skrivande.

Naturligtvis har Eva refererat till sitt författande när hon pratat med 
barnen, men alla dessa vackra ord om att barnen skulle ha tillgång till 
en författare, barnen skulle få möjlighet att reflektera och diskutera 
vad de läst med författaren och denne skulle så möta sina läsare regel-
bundet – vad blev det av dem? Skrivarverkstäder rimmar naturligtvis 
med författarskapet också, men i ett liknande projekt här eller någon 
annanstans, skulle jag önska att man hade tid och möjlighet att ”ut-
nyttja” författaren ännu mera, belysa författarskapet och ge detta liv 
på biblioteket. Det skulle här ha tydliggjort vad som är bibliotekets 
roll och professionella objekt. Som vi skall se i nästa avsnitt fanns från 
barn ett mycket stort intresse för författaren.

Pedagogerna och barnen

Alla pedagoger kom minst två gånger med sin klass. Ur enkätsvaren 
som deltagande pedagoger skickat in framgår att de tycker att för-
väntningarna på skrivarverkstaden infriades, till lika delar helt och 
hållet som till största delen. Frågan om vilka förväntningar de faktiskt 
hade haft innan är relevant, men ställdes inte i enkäten. En uttrycker i 
ett enkätsvar: ”Jag hade inga speciella förväntningar och det fungera-
de bra”. Lärarna tror att eleverna över lag uppskattade aktiviteten, vad 
de framförallt lyfter fram i sina kommentarer är att barnen verkligen 
tyckte om skrivuppgifterna och samtalen. ”De gillade att skriva och 
att få ställa sina frågor till en riktig författare”. För egen del har peda-
gogerna fått med sig tips för den egna undervisningen: vikten av att 
elevtexter lyfts fram och uppmärksammas, samt det lustfyllda i skri-
vandet. ”Hur man kan väcka skrivlust genom att få dem att komma 
igång. Strunta lite i formen och bara skriva.”
 På frågan om vad pedagogen tycker om att komma med klassen 
till biblioteket för den här typen av aktivitet svarar man positivt. För-
utom inspirationen till lärarna uppskattar man miljöombytet. Någon 
svarar att man ser att det är bra för elevens personliga utveckling. En 
annan lyfter återigen upp detta med att träffa ”en riktig författare”, 
och att det kan inspirera eleverna att läsa dennes böcker och sedan 
hitta flera böcker på biblioteket.
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Spelar det någon roll att aktiviteten ägde rum på biblioteket på bib-
lioteket och inte i skolan? Ja, svarar 71 %. En säger: ”Skrivandet be-
friades från skolans ok”. Är det då underförstått att man tycker sig be-
frias från skolans mål med läsande och skrivande? Någon justerar sig 
i kommentaren: ”Egentligen inte men det är alltid trevligt att lämna 
klassrummet. Biblioteket är även böckernas värld”. Ett problem när 
man skall gå iväg är dock att man kan tappa några elever på vägen, 
i vissa klasser vet man kanske med sig redan innan att några elever 
måste stanna i skolan.
 Samtliga vill enligt enkätsvaren komma igen med sin klass på lik-
nande program. Spelar det någon roll att det är en författare som hål-
ler i en sådan här verksamhet? Med tanke på hur lite de flesta elever 
var förberedda för besöket, tror projektgruppen att det framför allt 
spelar roll för pedagogerna. Pedagogerna uttryckte dock i enkäten att 
de trodde att det spelade roll för barnen.
 Barnen kom och förväntades delta vare sig de visste vem som ledde 
workshopen eller inte. I projektgruppen funderar en om det för bar-
nen räcker med ett för dem okänt ansikte, ”inte samma som sitter i 
disken”. Samtidigt kan de tre konstatera att kontinuitet kanske är den 
bästa marknadsföringen: att man erbjuder något varje vecka oavsett 
hur många som kommer. Då kanske det till och med gynnas av att 
det är samma person som håller i verksamheten, författare eller inte 
(Intervju med projektgruppen 11-06-07).
 Bland breven till Eva Susso framkommer dock ett stort intresse 
för just författaren. Barnen frågar om hennes skrivande, när nästa 
bok kommer osv. Eva har under projektets gång blivit glad eftersom 
barnen har skrivit så många fina lappar, och lagt i brevlådan (Intervju 
med Eva Susso 11-05-19). Frågor ur brevlådan samt svar har publice-
rats på bloggen efter hand. Ett urval finns med i denna rapport vid 
varje nytt kapitel. Även kommentarerna i enkätsvaren ger Eva gott 
betyg. Sex pratar om hur bra hennes böcker är, till exempel: 

”Jag älskar Eva Sussos böcker. Jag har läst alla tre böckerna i 
Dansfabriken och de var en av de bästa böckerna jag läst. MEN 
de måste komma nya böcker av dansfabriken för att sista boken 
slutade utan att man visste säkert vad som hände med Rami och 

Från Eva Sussos Rinkebyblogg
07 mars 2011 

I Eva Sussorummet på Rinkeby bibliotek finns det, som ni säkert 
vet, en brevlåda. Där kan ni lägga brev och frågor till Eva så svarar 
hon här i bloggen. Ibland kommer det teckningar och tips också. 
Här är två av dem:

En fin teckning

Ett tips
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Marko. SNÄLLA skriv några fortsättningar. Man bli nästan be-
roende av dem. Snälla Eva skriv fortsättningar av Dansfabriken. 
Snälla. Med vänlig hälsning din största fan”, och så undertecknat. 

Fyra av barnen lovordar Eva, och två tycker att det var jättebra att vara 
med i bokcirkeln. Två tycker att det var så bra att få skriva, varav den 
ena uttrycker sig så här: ”Jag har verkligen tyckt om stunderna med 
Eva och funnit dem mycket inspirerande. Hennes varma leende har 
gjort skrivandet till en härlig aktivitet”. Två frågade om resultatet i 
novelltävlingen. Vinnarna lades upp på bloggen, och man satte också 
upp en affisch i biblioteket, ändå verkar det vara flera som missat detta 
(Förmodligen för att det var så lång tid från det att tävlingen började 
på sportlovet, tills vinnarna utsågs i maj 2011.).

Eva ser barnen, läser det de skrivit, läser sedan också upp det de skrivit 
om de inte vill läsa själva, så att de blir bekräftade. Med liten an-
strängning kan alla höra att just du faktiskt har skrivit någonting. 
Varje barn synliggörs, blir till om man så vill, som en skrivande per-
son, en som har något att berätta. Här fick någon av pedagogerna en 
aha-upplevelse, vilket framkom i enkätsvaren, där läraren säger att 
det han eller hon tar med sig är just vikten av att elevers texter lyfts 
fram och uppmärksammas. I det här fallet handlar det inte om reella 
påverkansmöjligheter på projektet, inte heller kan barnen här påverka 
klassbesökets upplägg, där ramarna är klara, men de kan känna att 
de kan påverka sina egna liv, sitt identitetsskapande. Det handlar om 
empowerment.
 Bloggen verkar också ha bidragit till empowerment, såtillvida att 
det blev viktigt att se sina egna alster publicerade på bloggen. Det var 
inte alls särskilt intressant att se klasskompisarnas texter, utan det var 
just bekräftelsen att man kan se, någon har sett just den egna texten. 
Så fungerade det också i cirklarna Eva höll i på fritiden, att de gav 
just de deltagarna väldigt mycket, de uttryckte starkt hur mycket det 
betydde för dem att Eva Susso lyssnade på dem.

”Hennes varma leende har gjort skrivandet till en härlig aktivitet.”
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Metoderna för utvärdering
Hur fungerade de olika metoderna för att svara på frågeställningarna? 
Det här hänger samman med vilken typ av utvärdering man valt att 
göra, i den utsträckning man tagit ställning. Jag har nämnt formativ 
utvärdering. Vid en formativ utvärdering har man dock från början 
valt en utvärderare som följer processen och återkopplar under gång, 
och på sätt är denne en aktiv part i projektet. Det hade kunnat vara 
en bra modell för det här projektet, inte minst för att projektgruppen 
hade så ont om tid för reflektion. Det hade dock krävts mycket mera 
tid från utvärderaren naturligtvis, tid som i den form projektet fick, 
inte var avsatt. 
 Om det hade reglerats mera hur och när utvärderaren skulle kom-
ma in, hade denne haft en tydligare styrning över vad som skulle 
studeras. Vad skulle studeras under observationerna, vilka frågor var 
relevanta att ställa till deltagare inför just den här utvärderingen? 
 Men för att få en tydlig beställning behövs en tydlig beställare. Då 
ingen sådan fanns synar jag här de metoder jag själv valde.

Observationer var en lämplig metod, både för att se hur barnen ver-
kade uppleva de olika aktiviteterna och samspelet med författaren och 
biblioteket. Mycket av det jag har kunnat iaktta har sedan bekräftats 
i intervjuerna framförallt, med projektgruppen och med Eva Susso. 
Som tidigare nämnts var det inte fråga om dolda observationer, men 
det var inte heller så att vi pratade om att jag var med för att observera. 
Ingen av de inblandade ville ju att det skulle påverka hur stunden blev. 
Det kan bli ansträngt och ”konstigt” om man gör det. Vid ett tillfälle 
var tidningen LÄRA Stockholm på plats, med fotograf och reporter, 
och det hade nog gått fint om de bara ”smält in” istället för att försöka 
arrangera situationer som inte uppkommit naturligt.8 Vid ett annat 
tillfälle fick jag själv frågan från ett av barnen: ”Är du Eva Sussos ad-
vokat?”, man kan le åt det förstås men det vittnar om hur man ändå 
undrade över vem jag var och vad min roll var.

8 Tidningen LÄRA Stockholm ska öka kännedomen om stadens skolor och deras olika 
verksamheter, aktiviteter och framsteg. LÄRA Stockholm kommer ut med 6 nummer per år.

Vad som blev resultatet av observationerna blev beskrivningar av hur 
klassbesöken gått till, vilka övningar man gjort, hur de fungerade, 
hur barnen betedde sig och hur de och pedagogerna interagerade med 
Eva Susso. Observationerna hjälper alltså till att redogöra för hur Eva 
Susso fungerar som skrivpedagog. Man kan naturligtvis inte i förväg 
veta vad man skall få ut av sina observationer. Tänk om de skulle tyd-
liggöra hur metoden fungerade som samarbete mellan skola, bibliotek 
och författare? Det var ju förhoppningen. Att iaktta barnen och peda-
gogerna på workshops visar biblioteks och författares samverkan med 
just elever och pedagoger. Men detta kan inte sammanblandas med 
samverkan med skolan. Det liknar faktiskt den sammanblandning 
som Sandin beskriver, som görs mellan delaktighet och deltagande.

Jag bedömer att intervjuerna gav mycket information från projekt-
grupp och författare. Att jag träffade projektgruppen tillsammans i en 
gruppintervju var bra, inte minst för dem själva. Med kännedom om 
att projektet genomförts till stor del av tre som ett kollektiv, märkte 
jag under intervjun att de hjälpte varandra att minnas. Vi pratade 
trots allt om en ganska lång tidsrymd, det läsår som projektet genom-
förts men också en hel del om det arbete som föregick.
 På enkäten till pedagogerna fick jag flera positiva svar och också 
kontaktuppgifter, under både höst och vår, men det var inget jag gick 
vidare med. Precis som de involverade i projektet hade jag själv ont 
om tid, men än viktigare var det faktum att jag inte visste hur jag ville 
fördjupa samtalen med lärarna. 
 I ansökan om pengar till projektet skrev man att man ville inspirera 
till nya sätt att använda skönlitteratur och skrivande i skolan, och det 
var det här jag frågade och fick svar om i min webbenkät till pedago-
gerna. Men själva meningen med aktiviteterna och att samarbeta med 
biblioteket och andra yrkeskategorier som t.ex. författare – frågade 
jag inte om. Johanna Hansson konstaterade, som jag nämnt tidigare, 
redan 2002 angående inköpsstödet och det som det syftar till: att det 
brukliga är ambitiösa projekt riktade till skolan, men att folkbibliote-
ket väjer att driva dem på egen hand. Lärarna involveras inte på riktigt 
i varken planering eller genomförande. Skälen anger hon kan vara 
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tidsbrist respektive yrkeskategoriernas ovana att gemensamt planera 
och samarbeta kring barns läsning (Rydsjö och Elf 2007, s. 92).
 Båda dessa skäl är aktuella i Rinkeby bibliotek adopterar en förfat-
tare.
 Från höstens workshops var svarsfrekvensen ganska låg, knappt 
36 %, medan på våren var den högre, 60 % av pedagogerna svarade 
på den. Det kan naturligtvis finnas flera anledningar, men det var 
helt klart ett misstag att länken till höstens enkät skickades ut ett par 
månader efter att de varit på biblioteket och träffat Eva Susso. 
 Enkätfrågor till pedagogerna se Bilaga 3.

Vad gäller enkätfrågorna till barnen lämnades inga svar på bloggen. 
Bloggen hade inte fått den roll man i projektet trodde att den skulle 
ha. Barnen gick in på den för att läsa sina egna texter, se om det man 
själv skrivit hade kommit med, inte i någon större utsträckning för att 
kommunicera. Frågor till Eva kom i större utsträckning i brevlådan, 
den fysiska i Eva Sussos bibliotek, och Eva själv valde att leverera sva-
ren på bloggen. Jag tror helt enkelt inte att man var bekväm med att 
använda bloggen på det interaktiva sättet, därför svarade man inte på 
enkätfrågorna där heller. 
 I brevlådan kom 21 svar. Att det inte kom så många svar må vara 
hänt, men jag är nöjd över att ha erbjudit barnen möjligheten att 
komma till tals, något som Sandin konstaterat inte är så vanligt i de 
lässtimulerande projekten.
 Barnen och Eva har under hela genomförandefasen kommunice-
rat med varandra genom brevlådan som stått i Eva Sussos bibliotek, 
och svaren på de frågor barnen där postat har alla, med undantag för 
olämpliga bidrag med sexistiskt eller rasistiskt innehåll, publicerats 
på bloggen. De vittnar om den kontakt och stämning som Eva Susso 
med sin närvaro skapat på biblioteket. Ett urval finns med i denna 
rapport vid varje nytt kapitel.

Jag skulle också haft tillgång till en loggbok, men det blev tyvärr inte 
den loggbok som man hade planerat. Den skulle ha fungerat mera i 
enlighet med aktionsforskning, där man använder sig av dagboks-
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skrivande som ett verktyg för att reflektera. Nu blev det helt enkelt 
en pärm där planering, minnesanteckningar, notiser från tidningar 
sattes in. En i projektgruppen skriver i ett mejl från maj 2012: ”Jag 
började sätta in klipp och listor för att de inte skulle försvinna. Tänkte 
att vi skulle ha tid att skriva reflektioner och minnesanteckningar som 
komplement, men bloggandet blev första prioritet och sen hann jag 
inte mer.”
 Att det inte blev någon loggbok i den bemärkelse som var planerat 
har haft stora konsekvenser för den här utvärderingen. Meningen var 
att de i projektgruppen med hjälp av loggboken skulle lära sig efter-
hand, av sitt eget agerande, planerande och genomförande osv. Men 
det skulle också ha varit en guldgruva att ösa ur för utvärderaren, när 
det gäller att se när, var och varför problem hopar sig.
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Från Evas brevlåda

bloggar.biblioteket.se/evasussosrinkebyblogg

Diskussion
Det finns mycket att lära av projektet. Jag har under arbets gång kom-
mit att intressera mig allt mer för utvärderingen och synen på den. 
”När betoningen ligger på utvärderingens främjande syfte är motivet 
att stödja den lokala verksamhetens utveckling och ge den professio-
nella, praktiskt verksamma personalen underlag för att själva granska 
och förbättra sina insatser. På så sätt ska utvärderingen stimulera till 
lärande samt till ökad användning av resultatet.” (Karlsson Vestman 
2009, s. 57).  Det är inte bara projektet som skall främja, här barns läs-
lust, utan själva utvärderingen skall främja verksamhetsutvecklingen.
 Vilken användning just den här utvärderingen får är det natur-
ligtvis svårt att sia om, men lika självklart är det ju att det beror på 
hur användbar den är. Vad användning egentligen är, problematiserar 
Ove Karlsson med hjälp av Mikael Nydéns olika exempel: Utvärde-
ringens resultat kan leda till direkta handlingar eller till att påverka 
människors sätt att tänka och se på saken. (Karlsson 1999, s. 75).
 Jag har pekat på hur utvärderarens roll påverkas av projektägarens/
uppdragsgivarens. I det här fallet är det inte bara så att uppdragsgiva-
ren formulerar otydliga direktiv till utvärderaren, det är också otyd-
ligt vem som är uppdragsgivare. Jag fick själv välja undersökningsme-
toder och sätt att genomföra utvärderingen.
 Men för att få veta hur projektet fungerade som pilotprojekt och 
hur det gick med målet att utveckla nya samarbetsmetoder, hade 
andra frågor behövt ställas gentemot skolan, och också till andra 
personer: kanske de lärare som inte valde att delta? Alldeles säkert 

Hej Eva! Jag undrar varför du började skriva 
böcker? 
Svar: Jag började skriva böcker när jag fick 
en dotter som är mörk, Rita Susso, och så 
upptäckte jag att det inte fanns några böcker 
om mörka tjejer som bor i Sverige. Då skrev jag 
bilderböckerna “Rita” och “Rita i Kudang”. Har 
du läst dem?

Har du kvar din oskuld?
Svar: nej, jag har tre barn.

Hej, hur mår du? Jag är ditt största fan. 
Jag är snäll söt tjej och jag har massor av 
vänner. Du är bäst snälla snälla, läs det här. 
Tack tack. Puss och kram.
Svar: Tack, jag mår jättebra. Nu har jag läst! 
Tack tack tack! Puss och kram!
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rektorer och skolledning? Och också: vilka förhoppningar hade man 
egentligen från bibliotekets ledning med projektet? Den sista frågan 
bekymrar mig något: ligger det då på utvärderaren att ta reda på upp-
dragsgivarens syfte?
 När jag påbörjade arbetet med utvärderingen, d.v.s. begav mig med 
jämna mellanrum till Rinkeby för att delta i olika möten eller klass-
besök, hade jag bara genomförandet för ögonen. Jag hoppades få syn 
på samverkan under observationerna. Här misstog jag mig. Jag har 
själv under flera år arbetat som barn- och ungdomsbibliotekarie, och 
bjudit in horder av klasser på bokprat. Visst tänkte jag själv att jag då 
samverkade med skolan, när jag egentligen bjöd in ett antal enskilda 
pedagoger och fick möjlighet att möta och samspela med barnen i 
de pedagogernas klasser. Gott så, men för att komma överens om ett 
gemensamt professionellt objekt krävs mer än enstaka telefonsamtal 
och mejlväxlingar med lärare om elevernas läsnivå och läspreferenser. 
Därför borde jag vid detta lag veta att det inte går att få syn på verklig 
samverkan vid klassbesök.
 Precis som ramarna för utvärderingen varit luddiga, jag har själv 
fått välja vilka verktyg jag använt, vilka frågor jag ville ställa och vilka 
frågeställningar som var aktuella, så har den handledande rollen ock-
så varit otydlig. Det har inte uttryckts någon regelrätt beställning av 
detta uppdrag, vilket hade varit bra. I vilka faser hade projektledaren 
behövt uppbackning, en samtalspartner? Nu backade jag undan, då 
projektet inte var mitt eget, och jag skulle “bara” följa det. 

”Vid traditionell utvärdering (och även forskning) arbetar utvär-
deraren (och forskaren) med distans, utan att låta sig involveras 
i det som skall utvärderas (respektive beforskas). Processtödjande 
utvärdering och följeforskning däremot ska löpande ge synpunk-
ter och råd till dem som håller i genomförandet av projekt och 
program. Följeforskningen skall ha en framåtsyftande och ut-
vecklingsstödjande ansats. Det öppnar för successiva ändringar i 
projekt och program.” (Brulin och Jansson 2009, s. 48)

Det här projektet hade, när loggbok inte fördes, vunnit på att föl-
jeforskas på det här sättet. Frågan är vad som hade hänt då. Hade 

man sett problematiken med olika mål för verksamheterna och brist 
på gemensamt professionellt objekt? Hur hade man då ändrat under 
gång? Det är inte helt uppenbart eftersom ett projekt per definition 
är tidsbegränsat. Med den finansiering som man beviljats följer också 
krav på vad som skall hinnas med. Skulle man ha vågat stoppa det 
hela, säga: ”detta går inte helt enkelt, vi måste börja om.”
 Jag tänker att någon gång någonstans i ett pågående projekt borde 
detta ha skett vid det här laget, i bibliotekssverige? Om inte, återstår 
detta, eller hellre förstås: att göra ett grundläggande arbete innan ett 
nytt projekt tar sin början.

Många av projektmålen nåddes: en stor mängd barn fick verkligen 
kontakt med en etablerad författare som på olika sätt inspirerade dem 
att skriva och utvecklas som människor. Men vad gäller de frågeställ-
ningar som jag valt för den här utvärderingen finns mycket att önska, 
som är viktigt att sprida för vår gemensamma kunskapsutveckling.
 Jag har i min undersökning och utvärdering utgått från Lena Fol-
kessons teorier om samverkan, dimensioner som har betydelse för 
samarbete: makt-, legitimitets- och yrkesdimension, och om ett ge-
mensamt professionellt objekt. Möjligheter till maktbalans, reell le-
gitimitet och samverkan mellan lärare och bibliotekarier kunde vara 
goda: man har likvärdiga utbildningar och förväntas därmed kunna 
det som är värdefullt för just den egna professionen. Folkesson talar 
dock om hur missförstånd kan skapas i mötet mellan yrkesgrupperna, 
genom generalisering och stereotypisering av den andra kategorin. 
Folkesson beskriver samspelet mellan lärare och bibliotekarie, skola 
och bibliotek som handlingsinriktat. Med detta avses att samarbe-
tet är inriktat på vad som ska göras och att detta inte nödvändigtvis 
kopplas till syften och mål för de båda verksamheterna. Syften och 
mål, alltså det som en verksamhet eller personer inom ett yrke ska 
åstadkomma är det professionella objektet. I Folkessons undersök-
ning är samspelet mellan lärare och bibliotekarier grundade i tysta 
antaganden om vad dessa mål är och inte något som problematiseras 
inom ramarna för samspelet.
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Avgörande för att uppnå det gemensamma professionella objektet är 
att yrkesgruppernas arbetsuppgifter renodlas.  Man behöver alltså, 
min tolkning, samtidigt renodla och kommunicera de olika kompe-
tenserna och hur de kan användas för att nå gemensamma mål, inte för 
att underlätta för den andra att nå sina mål.
 Ett gemensamt professionellt objekt kan också vara något som ska-
pas just för projektet. Skola och folkbibliotek har som sagt en lång 
historia där man avsett att samarbeta, medan författaren får ses som 
en ny samarbetspart i ett sådant här projekt. Författarens professio-
nella objekt är att författa, skriva böcker som sedan läses, men i det 
här projektet vill även författaren uppnå något med samverkan, läs-
stimulans för barnen, som är något den här författaren arbetar med 
vid sidan av skrivandet. Man kan alltså ha olika professionella objekt i 
en verksamhet, i ett yrke. Det är sällan man har bara en enda uppgift 
på en arbetsplats. Varken skola eller folkbibliotek är någon löpande 
bandet-fabrik, där var och en har ett enda moment att sköta. Tvärtom 
är målen många. På folkbiblioteket har man också många olika mål-
grupper som skall tillgodoses och prioriteras.
 I projektformen bör man alltså snarast enas om vad det är var och 
en tänker sig att uppnå och vad som är det gemensamma, och sedan 
rikta in sig på detta. Det är där och då som samarbetet och samverkan 
uppnås, och de gemensamma målen. Om man också ”råkar” uppfylla 
enskilda mål, alltså professionella objekt, för respektive yrkesgrupp, så 
får det ses som bonus.
 När var och ens professionella objekt tydliggörs renodlas arbets-
uppgifterna och kompetensen synliggörs. Därmed blir risken mindre 
för överträdelser i varandras domäner.
 Projektet hade formell legitimitet, lärarna tackade ja till att delta 
och flera rektorer lät entusiastiska när Eva och övriga var på besök. 
Men klartecken är inte detsamma som samarbete. Eva Susso och bib-
lioteket hade inte fått ett uppdrag av skolledningen. Det uppstod inte 
reell legitimitet och verkligt samspel, eftersom lärarna och barnen 
kom till dukat bord. I och med att inget samtal förts på nivån högre 
upp skapades inget professionellt objekt. Lärarna kom och uppskat-

tade inbjudan, några tveksamma till pedagogen Eva Susso. Rollerna 
var inte tydliggjorda så att Eva kunde få verka i egenskap av en förfat-
tare som också är en bra skrivledare. Biblioteket hjälpte inte heller till 
med att stärka författaren Eva Susso och tala för hennes böcker för 
barn och pedagoger.
 Med tidsbristen halkade man in i ett arbetssätt som man var van 
vid, i kontakten med skolorna och pedagogerna, och därmed också 
med bilden av biblioteket, en stereotypisering då man drog slutsatser 
om hur skolbibliotekarierna skulle känna sig trampade på, alltså ingen 
idé att prova. Det professionella objektet för biblioteket var de mål-
sättningar som sattes upp, och de var gemensamma med författaren 
Eva Susso. Men de var inte gemensamma med skolans professionella 
objekt, att använda sig av en författare för att nå de mål man har en-
ligt läroplanen.
 Jag tänker dock att det inte kan vara så enkelt som att tidsbristen 
hindrar en dialog, en riktig dialog, mellan bibliotekarier och lärare, 
utan att det återigen har med de olika dimensionerna i samspel, som 
jag tidigare hänvisat till. En relevant fråga att ställa sig är ifall biblio-
teket tror att man kan nå sina mål genom att stödja skolan att nå sina? 
 I den traditionella verksamhet som folkbiblioteket ofta bedriver 
gentemot skolklasser vill man på biblioteket visa allt vad man har 
att erbjuda. Att utveckla metoder som har med just samverkan att 
göra måste rimligtvis inbegripa att man gör just annorlunda mot ”som 
vanligt”, ändå gör man alltså inte det.
 Men det kanske inte räcker att ”bara” vara på biblioteket. Jag tycker 
mig se att bibliotekets del i projektet i stort kokats ned till att vara just 
platsen där det händer. Just därför är det synd att man inte gjorde, 
hann göra, mer av det: en innehållsdel som biblioteket kunde stå för.
 Projektorganisationen lämnade här mycket i övrigt att önska. Det 
fanns en projektledare och två medarbetare i en projektgrupp, men 
ingen styrgrupp och det fanns en otydlighet vem som var ansvarande 
chef. Man arbetade inte utifrån någon särskild projektmodell, som 
hade kunnat vara ett verktyg för ett visst slags styrning. I och med allt 
detta fanns inget tydligt uppdrag, varken till projektledaren eller vad 
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gäller utvärdering. Vad ville man från biblioteket få ut av projektet, 
när det inte fick kosta något utöver bidragen från Kulturrådet och den 
arbetstid som projektgruppen lade ner? 
 Man kan dessutom se att Eva Susso har spelat en väldigt stor roll i 
projektet, på andra sätt än vad som var önskvärt. Hon har själv sagt 
att hon ville backa för att projektledare och projektgrupp skulle ”ta 
för sig”, men det har inte alltid lyckats. Man skulle kunna tala om en 
informell projektledarroll som författaren haft här. Det har bidragit 
till ökad otydlighet för hela projektgruppen, när rollerna för de in-
blandade inte är renodlade. 
 I ansökan skrev man: Biblioteket i Rinkebys främsta uppgift var 
enligt personalen själva i projektansökan att hjälpa rinkebyborna att 
erövra det svenska språket. Detta är alltså i projektgruppens ögon ett 
av folkbibliotekets professionella objekt. Jag vet inte vilken klarsyn 
man kan förvänta sig från en projektgrupp som gett sig in i det här 
med stort engagemang och entusiasm – skulle de ha kunnat se sig 
själva utifrån? Det bör mera handla om styrning och verksamhetsmål. 
 Eva Susso talar ganska mycket om marknadsföring och folkbiblio-
tekens lågmäldhet. Gör vi inte det också på biblioteken, att vi tänker 
att när ett projekt som syftar till samverkan inte ”lyckas” så handlar 
det om att vi inte ”nått fram”, vi har inte gjort en tillräckligt tydlig 
marknadsföring? Jag tror att Eva Susso pekar på folkbibliotekets otyd-
lighet när det gäller de egna uppdragen och hur man erbjuder eller 
bjuder in andra parter, som t.ex. skolan. Det handlar inte om att vi 
skall ropa högre om samma erbjudande, utan att formulera om och 
vara tydliga i våra verksamhetsmål.
 För vad är folkbibliotekets professionella objekt när det gäller det 
lässtimulerande arbetet? Det är en sådan fråga vi på folkbiblioteket 
har all anledning att ställa oss: är det viktigt att barnen börjar läsa 
eller att de kommer till biblioteket? Vad är det vi vill uppnå när vi 
startar projekt som dessa? Eva Susso går så långt som att fråga sig om 
det är en poäng att bibliotekets roll inte är så väl definierad. Jag tänker 
att det är samma fråga ställd på ett annat sätt, och att det kanske är 
så att folkbibliotekets professionella objekt är otydligt. Eller otydliga, 
för att man har många. Självklart har biblioteken styrdokument som 

bibliotekslagen, verksamhetsplaner och biblioteksplaner som ”sätter” 
våra professionella objekt, våra mål med vårt arbete. På folkbiblioteket 
har man många målgrupper som skall prioriteras. Yrkesmålen är alltså 
många och kan konkurrera med varandra inom verksamheten ibland. 
Desto viktigare därför att avgränsa vad som är det professionella ob-
jektet vad gäller just det här projektet. Är vårt professionella objekt att 
stödja andra gruppers, här skolans, professionella objekt?

I Rinkeby har man nu ”avsagt” sig adoptionen, bland annat – tror jag 
– för att de personer som utgjorde projektgruppen inte längre finns 
kvar på plats. Själva projektet skulle ju vara avslutat oavsett detta, men 
visst hade man kunnat ”smida medan järnet var varmt” på olika sätt. 
Den 17 maj 2012 har rummet skalats av på inredning från projektet 
och används idag till studieplatser.
 Men det har under hela projekttiden, och egentligen både före och 
efter varit ett stort medialt intresse för projektet. Efter pressmeddelan-
det före projektstart har det skrivits om projektet i flera tidningar och 
tidskrifter, däribland Svenska Dagbladet, Sydsvenskan, Mitt i Söder-
ort, SKTF-tidningen och LÄRA. Projektet har även uppmärksam-
mats på flera bloggar, bland annat bokbloggarna Bokhora och Barn- 
och ungdomsbokbloggen. 
 Under bokprovningen 8 mars 2011 på Svenska barnboksinstitutet 
var Eva Susso och jag inbjudna att samtala med varandra inför en 
publik av framförallt lärare.9

 Även i efterhand får Eva Susso frågor om att komma och föreläsa 
om projektet, i december 2011 i Frankrike, på en konferens för lärare 
och bibliotekarier i Poitiers med omnejd. Litteralund 2012 bjöd in 
både mig och Eva Susso till ett seminarium som handlade om att 
locka unga till skrivande.
 Jag tolkar detta som att ett intresse fortsatt finns för idén, återstår 
alltså att utveckla den, i Rinkeby med Eva Susso eller på andra platser 
med andra författare. Med lärdomarna från det här projektet kan man 
uppnå samverkan på nya sätt, både i projekt och i daglig verksamhet.

9 Bokprovning = Alla barn- och ungdomsböcker utgivna föregående år visas i Svenska 
barnboksinstitutets bibliotek, och man presenterar statistik, trender och tendenser.
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Från Evas brevlåda

bloggar.biblioteket.se/evasussosrinkebyblogg

Sammanfattning
Projektet Rinkeby bibliotek adopterar en författare beviljades projekt-
medel från Kulturrådets läsfrämjandepengar. Författaren Eva Susso 
skulle ”bo” i biblioteket och träffa massor av barn, både på deras fritid 
och under skoltid, då de kom till biblioteket på skrivarworkshops. Eva 
Susso ledde läse- och skrivarcirklar och höll med fördel till i Eva Sus-
sos bibliotek, ett specialinrett rum i biblioteket, med tapeter i Evas fa-
voritfärg orange. Här fanns många exemplar av Evas böcker, en dator 
att kommentera blogginlägg på och en brevlåda för att barnen skulle 
kunna kommunicera med Eva när hon inte var på plats.
 Den övergripande idén var att det här skulle vara ett metodutveck-
lingsprojekt kring hur man kan samarbeta bibliotek, skola och förfat-
tare. Bibliotek och skola har en lång historia av vad säkerligen de båda 
kallar samarbete, inte minst i Rinkeby. Biblioteket här såg en möjlig-
het att fortsätta traditionen med lässtimulerande projekt i Rinkeby, 
sedan Listiga räven (Alleklev och Lindvall 2000), och att det även 
skulle kunna vara kompetensutvecklande för dem som personal.
 Kärnan i projektet är delaktighet och eget skapande, och målgrup-
pen är barn särskilt i skolåldern. I ansökan till Kulturrådet formule-
rades några fler delmål, som t.ex. att ge unga läsare långvarig kontakt 
med en författare och att denne får möta sina läsare. Vad händer om 
författaren stannar, och blir en person i lokalsamhället, någon att 
räkna med, att lita på? Kan man i projektet utveckla metoder för att 
långsiktigt arbeta med läs- och skrivfrämjande aktiviteter riktade mot 
skolan och mot barnen på fritiden?

Hej! Dina böcker är jättebra. Jag har läst 
några böcker och dom var jättebra. Jag 
undrar hur du blev författare?
Svar: Jag skrev en historia som jag skickade 
till ett bokförlag, det är ett företag som ger ut 
böcker. De tyckte om historien och ville ge ut 
den. Det blev min första bok som heter “Rita”. 
Sen frågade de om jag inte ville skriva en 
till, och en till, och sen en till… och jag skrev 
alla de där böckerna och plötsligt så var jag 
författare!

Hej! Jag undrar om du brukar rita bilderna 
till böckerna?
Svar: Nej, jag illustrerar aldrig själv, det finns 
så många som gör fina bilder så jag överlåter 
det åt proffsen. Just nu samarbetar jag med 
Anna Höglund och Benjamin Chaud. De är 
illustratörer.
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Frågeställningarna som jag har utgått ifrån i utvärderingen är föl-
jande:

•	Hur	 har	 projektet	 fungerat	 utifrån	 målsättningen	 att	 utveckla	
samarbetsformer mellan författare, bibliotek och skola?

•	Hur	har	projektet	arbetat	med	barns	delaktighet?
•	Hur	har	projektet	fungerat	enligt	de	olika	aktörerna	och	vad	har	

de lärt sig?

Det har varit ett lyckat projekt: det kom många barn som fick kontakt 
med en etablerad författare, och barnen skrev och utvecklades. Men 
utifrån de frågeställningar jag valt finns mycket att önska, och som är 
viktigt att sprida för vår gemensamma kunskapsutveckling.
 Projektet hade en väldigt lös styrning: projektledaren och två till 
som tillsammans utgjorde projektgruppen, fick klara sig i stort sett 
på egen hand med planering och genomförande. I projektgruppen 
hade man mycket ont om tid för annat än inplanerade aktiviteter, 
vilket bl.a. ledde till att bloggen inte användes som det var tänkt och 
att man inte förde loggbok. Även utvärderaren var lämnad att utföra 
utvärderingen efter eget huvud. Det fanns inget tydligt uppdrag där 
en beställare meddelade vilka frågor som man önskade svar på, utan 
både dessa och valet av metoder överlämnades åt utvärderaren.
 Tidsbristen ledde också till att det blev mera av ett skolprojekt än 
vad som från början var tänkt. Man gjorde ett schema för hur klas-
ser kom på skrivarworkshop och ändrade sedan inte nämnvärt i den 
planeringen.
 Man kan inte säga att projektet utvecklat just samarbetsformerna. 
Jag har som utvärderare använt mig av teorier kring samverkan, och 
ett gemensamt professionellt objekt, hämtat från Lena Folkesson via 
Amira Sofie Sandin. Det handlar om olika dimensioner som har be-
tydelse för samverkan: det handlar om makt, legitimitet och yrkesrol-
ler. Genom att tydligggöra yrkeskategorierna kan maktbalans upp-
nås. Samtidigt finns tyst kunskap om ”den andra” yrkesgruppen, en 
stereotypisering som gör att man inte närmar sig varandra på riktigt. 
Allt sådant behöver redas ut för att inte professionernas kompetenser 

suddas ut. Ett samtal skall till, som handlar om vad som är respektive 
yrkesgrupps professionella objekt, och vad som är det gemensamma, 
som man vill uppnå med samverkan. Det professionella objektet kan 
likställas med allt det som en verksamhet eller personer inom ett yrke 
skall åstadkomma.
 I det här projektet har man velat uppnå samverkan men inte gjort 
det så grundligt som att enas med skolan från början, om vad som 
skall uppnås. Istället har man erbjudit skrivarworkshops framför allt 
till skolklasser, för att det är lässtimulerande, men har inte bidragit till 
samarbete på nytt sätt. 
 När jag definierade termer i Rapportens upplägg samt några termer 
valde jag att inte skilja på samverkan och samarbete. Men kanske är 
just de här definitionerna som behöver tydliggöras, och den diskus-
sionen som behöver fördjupas. 
 Från forskningsprojektet IDOL kom man fram till tre olika upp-
fattningar om samarbete:

A. Samarbete som gränsbevarande särarbete 
B. Samarbete som gränsöverskridande samspel 
C. Samarbete som möjlighet till lärande och utveckling (Limberg 

och Folkesson 2006, s. 97)

Samtliga tre aspekter är relevanta i Rinkeby bibliotek adopterar en för-
fattare, och i andra projekt som syftar till samverkan. Att titta när-
mare på det här projektet utifrån dem skulle vara mycket intressant. 
Men att fördjupa sig i de här aspekterna och därtill lägga de dimensio-
ner jag tar upp här i rapporten, samt det gemensamma professionella 
objektet, borde bli föremål för en annan studie. 

Angående barns delaktighet konstaterar Amira Sofie Sandin i Barn-
bibliotek och lässtimulans att man ofta strävar efter just detta, men 
ändå inte förankrar ordentligt hos barnen. Man frågar deras lärare, 
men inte barnen själva. De har då inte möjlighet att påverka innehåll 
eller utformning, eller ens välja ifall de skall delta. Sandin gör skill-
nad på just deltagande och delaktighet, där det förra endast står för 
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medverkan i aktiviteter, medan riktig delaktighet handlar om med-
inflytande och aktörskap. Harrys Shiers femstegsmodell illustrerar en 
stigande skala av delaktighet, och jag visar här i rapporten att någon 
sådan uppnås när man riktar sig till barnen på fritiden.
 Barnen hade inget inflytande över upplägget på projektet. Men 
den verksamhet som ägde rum utanför skoltid gick att påverka och 
omfördela. Då behövde man inte vänta, utan det gav sig själv efter 
hand, i samförstånd mellan Eva och ungdomarna som kom på de 
olika cirklarna. Det var här som möjligheten till delaktighet och/eller 
eget skapande för målgrupperna kom till uttryck. Empowerment är 
ett begrepp som kan översättas med egenmakt eller självstyre, och är 
ett annat sätt att uttrycka att barnen inte bara ”verkar nöjda”, utan 
också att de är aktörer i aktiviteter och ges möjlighet till att uttrycka 
sig och utvecklas som människor, något som jag tycker är tydligt att 
Eva Susso i sina workshops gjort.
 Vad gäller projektet som helhet fanns det dock mycket liten möj-
lighet till inflytande på riktigt, då det så att säga var färdigplanerat 
från start. Det gällde egentligen inte bara barnen. Man skulle revidera 
upplägget efter ett halvår, men så blev det inte. 
 Det blev till mycket stora delar ett projekt som riktade sig till bar-
nen genom skolan. Men som redan framgått blev inte effekten av 
klassbesöken att man kom på aktiviteterna på fritiden, däremot var 
det många av dem som kom med skolan som sedan kom och besökte 
biblioteket efter skoltid utan att delta. I vissa fall kanske man besökte 
biblioteket, deltog i aktiviteter, och först därefter kom med klassen på 
besök.

Det har under hela projekttiden, och egentligen både före och efter 
varit ett stort medialt intresse för projektet. Det finns goda möjlighe-
ter att genomföra liknande projekt i Rinkeby eller på andra platser 
framöver. Med lärdomarna från det här projektet kan man uppnå 
samverkan på nya sätt. Det gäller också den dagliga verksamheten 
på folkbibliotek, där barnbibliotekarier arbetar lässtimulerande och 
arbetar för att utveckla sina läsfrämjandemetoder.

Inom Stockholms stadsbibliotek försöker man fr.o.m. 2012 arbeta 
mot ett gemensamt professionellt objekt, även fast man inte ännu 
namngivit det så. Barnbibliotekarierna skall ta emot alla Stockholms 
barn i årskurs 4 vid ett klassbesök, som inte nödvändigtvis är ett tra-
ditionellt bokprat. Man kallar det för Bibblan berättar, för att det från 
bibliotekets håll är berättelsen man vill lyfta och visa för barnen, må 
vara andra medieformer än boken idag. Besöket skall föregås av ett 
samtal, ett möte med pedagogerna som undervisar dessa barn. Där 
och då skall man diskutera just de mål var och en har och vad man 
har gemensamt. Skolans nya läroplan, biblioteksplanen och verksam-
hetsplaner, man behöver tillsammans lyfta de här styrdokumenten, 
för att det inte skall bli slentrianmässiga besök där läraren och biblio-
tekarien (och barnen!) har olika avsikter med att klassen kommer till 
biblioteket. 
 Det är inte helt uppenbart att få till de här mötena, varken tidsmäs-
sigt eller att man är beredd att diskutera sina egna yrkesmässiga mål 
med varandra. Jag hoppas att man kommer att ha nytta av begreppen 
professionella objekt och gemensamt professionellt objekt.
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Från Evas brevlåda

bloggar.biblioteket.se/evasussosrinkebyblogg

Litteratur 

Otryckta källor
I författarens ägo:

E-postbrev från projektledare, Rinkeby bibliotek, 2009-02-24

E-postbrev från projektledare, Rinkeby bibliotek, 2009-10-01

E-postbrev från en ur projektgruppen, 2012-05-18

Intervju med Eva Susso, ljudupptagning och utskrift av densamma, 
2011-05-19

Intervju med projektgruppen ljudupptagning och utskrift av 
densamma, 2011-06-07

Planering av projektet inför hösten 2010, anteckningar av 
projektgruppen, 2010-06-08

Muntliga uppgifter i författarens ägo:

Telefonsamtal med skolbibliotekarie, Rinkeby, 2011-05-25

Telefonsamtal med Eva Susso, 2012-01-02

Telefonsamtal med bibliotekarie, Strängnäs, 2012-01-04

Hej Eva! Du verkar snäll men jag gillar inte 
dina böcker. Jag tycker de är långtråkiga. 
Jag har läst lite i Dansfabriken och lite 
i Vivianne men de var så tråkiga så jag 
slutade läsa. Jag gillar Jacqueline Wilsons 
böcker. Jag vill inte vara taskig när jag 
säger detta men jag säger bara det jag 
tycker.
Svar: Jättebra att du säger det du tycker. Alla 
gillar inte samma slags böcker, så är det bara. 
Det händer mig ganska ofta att jag läser en bok 
och så lånar jag den till min kompis, men hon 
tycker inte alls att den är lika bra som jag. Om 
alla människor hade samma smak och samma 
intressen vore världen mycket tristare. Då 
räckte det med en författare som skrev böcker 
som alla gillade. Då behövde kanske inte jag 
finnas. Då kunde alla bibliotek stänga igen och 
ingen skulle bry sig om att prata om olikheter 
och diskutera böcker. Nej, det är mycket bättre 
att människor har olika uppfattningar och att det 
finns tusentals författare som skriver helt olika 
berättelser. Tack för att du skrev till mig!
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Bilaga 1 : 
Intervjuguide Eva Susso

Hur tycker du att idén mottogs? Bibblan, skolan? Hur har 
responsen varit?

Hur har lärarna som kommit varit? Attityd?

Barnen? Skillnad barnen som kom i skolgrupp jämfört 
med på fritiden? Skillnad att möta femmor resp åttor?

Hur blev det om du jämför med hur du hade tänkt dig 
i dina drömmar, när du fick idén? Vad blev annorlunda? 
Var det något som blev bättre? Vad blev sämre eller vad 
var svårare?

Hur tycker du att rummet fungerade? Blev det använt 
som det var avsett?  

Kunde du vara där så mycket som det var planerat eller 
räckte inte tiden till? Hade du behövt vara på Rinkeby 
bibl mer eller fick du känslan av att vara adopterad så som 
du tänkt dig?

Hur mottogs du i biblioteket – då tänker jag på annan 
personal?

Vad tycker du att bibliotekspersonalen har 
bidragit till i det här projektet?

Eller vad borde de ha bidragit till?

Hur tänker du kring förlagets medverkan?

Pilot, andra ska kunna göra liknande. Vad har du 
för tankar kring att det skall gå att uppnå?

Är det viktigt för dig att biblioteket är inblandat?

Vad har det betytt för dig som författare det här 
läsåret? Din arbetssituation?

Att det varit i Rinkeby, vilken betydelse för ett 
sådant här område?
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Bilaga 2: 
Intervjuguide personalen 
Rinkeby bibliotek

Hur mottogs idén bland kollegorna i personalen?

Hur har ansvarsfördelningen sett ut inom SSB? 
Projektägarskap mm.

Hur mottogs idén i skolorna? Vilka kontakter tog från 
början? Hur gick mötena på skolorna till, vilka deltog etc? 
Kontakt med rektorer? Tankar omkring detta, hur det blev 
och hur det kunde ha blivit?

Fokus på skolan – hur påverkade det projektet?

De som deltagit – hur har deras attityd varit till koncepetet, 
hur har deras engagemang varit på plats (i workshop)?

Hur marknadsfördes de aktiviteter som ägde rum på lov 
och fritid?

Hur fungerade upplägget med skolaktiviteter och 
fritidsaktiviteter? Vilka kom – var det samma barn?

Hur utvecklades de olika delarna: läsecirkel och 
skrivargrupp?

Hur användes bloggen? (Möttes barnen här? Uppfylldes 
syftet?)

Hur mycket tid hade ni för att ägna er åt projektet och 
vad gick tiden till?

Rummet – fungerade det som avsett? Böckerna i rummet 
lånats? Vad händer iframtiden med rummet?

Vad gjorde ni för att förbereda klasserna för mötet med 
Eva Susso? (bokpresentationer, presentationsmaterial etc)

Hur tänker ni om framtiden? Fortsätta med liknande 
eller andra göra liknande.

Vad har förändrats på Rinkeby bibliotek av att genomföra 
det här projektet?

Vad betyder ett sådant här projekt just i en stadsdel som 
Rinkeby?

Varför ska ett sådant här projekt äga rum på (folk)
biblioteket, vilken betydelse tänker ni att det har för de 
olika aktörerna?
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Bilaga 3: 
Enkätfrågor till 
pedagogerna

Enkätfrågorna skickades per e-post med länk till 
webbenkät i Survey Monkey.

Du som har deltagit med din klass i Eva Sussos 
Skrivarverkstäder under hösten/under våren!

Vi skulle vilja veta lite vad du tyckte, och hur du och 
din klass upplevde att komma till biblioteket och delta i 
skrivarverkstad med Eva Susso.

Tacksam för alla svar, som hjälper oss att utvärdera 
projektet och tänka framåt!

Hur många gånger kom du med klassen?
1 gång
2 gånger

Uppfylldes dina förväntningar på skrivarverkstaden?

Helt och hållet
Till största delen
Inte så mycket
Inte alls
Kommentera gärna:

Hur tror du eleverna över lag uppskattade det hela?

Helt och hållet
Till största delen
Inte så mycket
Inte alls
Kommentera gärna:

Vad tog du med dig från deltagandet?

Vad tycker du om att komma med klassen till 
biblioteket för den här typen av aktivitet?
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Bilaga 4: 
Enkätfrågor till barnen

07 april 2011

Eva Susso kommer för alltid vara en del av Rinkeby 
bibliotek. Men hon kommer liksom inte att “bo” här 
framöver, som hon har gjort det här läsåret.

Eva och bibliotekspersonalen skulle vilja veta lite vad ni 
har tyckt om att träffa henne och att ha tillgång till så 
många av hennes böcker.

1. Har du träffat henne på fritiden här i bibblan?

2. Har du varit här med klassen och deltagit i hennes 
skrivarverkstad?

3. Har du läst några av Evas böcker?

4. Berätta lite vad du har varit med om och vad du har 
gillat och vad du kanske inte gillat.

Du kan svara genom att kommentera det här 
blogginlägget. Det går också att fylla i ett 
pappersformulär på biblioteket och lägga i brevlådan som 
finns i Eva Sussos bibliotek.

Tack för hjälpen!
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Från Eva Sussos Rinkebyblogg
14 maj 2011 

Guldmedalj

Med sitt poetiska språk och fängslande beskrivningar blev 
Michaella novelltävlingens förstapristagare.

 

Den värsta kvällen i mitt liv

 
Jag står på Rinkeby torg. Allt runt omkring mig 
är klottrat i svart färg. Hela torget är indränkt i 
mörkret. Allt är stilla, förfryst. Kylan har fryst allt 
– byggnaderna, människornas höga och livfulla 
röster, de temperamentsfulla rörelserna, varje steg, 
varje kvittrande och mitt hjärta. Det är känslolöst 
inom mig. Det känns ingenting. Kylan har rövat bort 
mina sinnen.
 
Något händer utan att man kan reagera. Det är 
som att en låga brutits ut. Något snabbt händer 
men som är ljudlöst. Aggressiva blickar stryper mitt 
hjärta. Det är dem….
 
En man kommer fram till mig. Hans ögon är 
överdränkta med blod. Hans kolsvarta hår 
framkallar lidande. Ansiktets konturer är så vassa 
att de sticker mig överallt. Hans händer är smutsiga 
av hans onda begär. Den smutsiga handen sträcker 
sig fram mot mig. Då börjar allt röra sig. Som att 
man tog fjärrkontrollen och stoppade den långa 

pausen. En massa skrikande borrar in sig i mina 
öron, bilarnas brummande. De gråa markplattorna 
blir övertäckta med oro, ångest. De färggranna 
byggnaderna målas om till lidande.
 
Och handen är fortfarande framsträckt. Men jag kan 
inte ge. Det är det sista jag har. Det enda jag kan 
hjälpa min familj med.
 
Jag springer därifrån. Även om mina känslor är 
frysta så springer jag. Mycket händer men jag 
kan inte känna något. Jag kan inte känna den 
våldsamma tröttheten som brukar ta beslag på 
mina ben när jag springer. Jag kan inte känna den 
höga pulsen som sprider sig i min kropp varje gång 
jag springer.
 
En dörr står framför mig, en grön dörr. Min hand tar 
tag i handtaget. Nu kommer mina känslor tillbaka. 
Kylan tränger sig in i mina lungor, gör andningen 
till en kamp. Kroppen svider som den aldrig gjort 
förut. Blodet som forsar genom kärlen är iskallt. Jag 
öppnar dörren och där ser jag…
 
Jag ser det jag brukar se varje dag. En vanlig bild. 
De gröna och vita kakelplattorna och trappan. Men 
det är något som inte stämmer in i bilden. På den 
vita väggen står det: Ge mig pengarna, annars…
 
Då hör jag något bakom mig…
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Från Evas brevlåda

Är det kul att vara författare? Hur blir man 
det? 
Svar: Ja, det är kul att vara författare. Man blir 
författare om man önskar att bli det jättemycket 
och läser många böcker och skriver flitigt och är 
envis och tålmodig och sen ska man ha lite tur 
också och att något bokförlag vill ha ens texter, 
(oj vad den meningen blev lång).

Jag gillar din bok “Jag såg honom först”. 
Men hur fick du idéerna till den?
Svar: Jag tänkte intensivt på hur jag var som 
trettonåring, tankar och känslor som jag hade. 
Genast dök det upp en massa minnen. Både 
roliga och jobbiga minnen. De ligger till grund 
för historien. Men det mesta har jag hittat på. 

Var bor du?
Svar: Jag bor i Gröndal som ligger nära 
Liljeholmens t-bana.

Hej! Vem är du på riktigt?
Svar: Jag är många saker samtidigt: mamma, 
kvinna, författare, storasyster, lillasyster, kompis, 
dotter till mina föräldrar mm. 

Från Evas brevlåda

bloggar.biblioteket.se/evasussosrinkebyblogg
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