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SAMMANFATTNING 

I Västerbotten pågår ett bok- och berättarprojekt som heter Give me five. Det är initierat av 

biblioteken och vänder sig till alla femåringar och deras vuxna, framförallt i förskolorna. I 

Skellefteå kommun pågår sedan 2007 ett projekt som heter Sagostafetten, och det har varit 

inspirationgivande för det länsövergripande projektet Give me five som startade 2011. Den här 

utvärderingen har tittat på projektets verksamhet i Skellefteå kommun.  

 

Syftet med utvärderingen var att undersöka hur projektets mål uppnås men även ta reda på hur 

bibliotekarierna upplever att projektet fungerar och genom dem även se vad barnen upplever 

och får för erfarenheter. Utvärderingen har gjorts med hjälp av semistrukturerade kvalitativa 

intervjuer med fyra bibliotekarier som arbetat med projektet sedan start. Intervjuerna har 

analyserats med hjälp av Open code, ett dataprogram utformat för att analysera kvalitativa 

intervjuer.  

 

Ur intervjuerna har jag kunnat se och tolkat att målen med projektet uppfylls i hög grad både 

hos bibliotekarierna och genom dem också hos barnen. Några av de största behållningarna av 

projektet för bibliotekarierna är samarbetet med dramapedagogerna och mötet med barnen i 

sagostafettpassen. För barnen innebär Sagostafetten en rolig stund på biblioteket där 

kreativitet och fantasi får utrymme och tas tillvara på genom ett väl organiserat program.  

Slutsatserna i min utvärdering är att det är ett positivt och väl fungerande projekt med hög 

måluppfyllelse och bra organisation som ger en positiv upplevelse för både barn och 

bibliotekarier. Ett förbättringsområde enligt den här utvärderingen är samarbetet mellan 

bibliotekarier och förskolelärare som inte är så utvecklat som det skulle kunna vara samt att 

förskolelärarna ibland blir passiva under sagostafettpassen.    
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1 INTRODUKTION 

Under utbildningen i Bibliotek- och informationsvetenskap har vi haft ett par föreläsningar 

med Gunilla Brinck från länsbiblioteket om Barn- och Barnbibliotek. De föreläsningarna 

väckte mitt intresse för barnlitteratur och hur biblioteket arbetar med barn som målgrupp. Jag 

har på uppdrag av länsbiblioteket i Västerbotten gjort en utvärdering av projektet Give me five 

i Skellefteå. Projektet är ett bok- och berättarprojekt som är initierat av biblioteken och vänder 

sig till alla femåringar och deras vuxna, framförallt i förskolorna i Västerbottens län. 

Utvärderingen har genomförts med hjälp av kvalitativa intervjuer med bibliotekarier som 

arbetar med projektet för att komma fram till hur målen med projektet uppnås samt hur de 

upplever att projektet fungerar. Det länsövergripande projektet Give me five startade 2011 och 

det har inspirerats av projektet Sagostafetten som pågått i Skellefteå sedan 2007/2008. 

Eftersom utvärderingen är gjord av verksamheten i Skellefteå så omfattar den alla åren som 

projektet har pågått där, det vill säga åren 2007-2012.   

 

1.1 Beskrivning av projektet 

Sagostafetten är alltså en del av det länsövergripande projektet Give me five som drivs av 

länsbiblioteket i Västerbotten. Syftet är enligt projektplanen bland annat att barnen i 

förskoleklasserna och deras vuxna ska få:  

 

uppleva spännande, farliga, roliga och nydanande bilderböcker och utveckla nya färdigheter och uttryckssätt 

genom intensivt kulturpedagogiskt arbete där bibliotekarie- och förskolekompetens möts.
1 

 

Information om projektet i form av projektplan, ansökan till Kulturrådet och fortlöpande 

uppdatering om vad som görs i projektet finns på deras blogg.
2
 Namnet Give me five syftar på 

att de försöker få med alla barnens fem sinnen i upplevelsen kring en bilderbok, och att 

aktiviteterna ska utgå från det barnen vill göra. Målet med projektet är också enligt 

projektplanen att söka och finna ”de magiska ögonblick då konsten gör så att man skälver 

inombords” och ”det ögonblick då allt stämmer” och sedan få dela de ögonblicken med 

barnen. I projektplanen finns även beskrivet att målet är:  

 

Att utforska bilderbokens möjligheter till djup beröring och gränsöverskridande på olika plan. Att stimulera 

barns alla sinnen genom läsning och användning av de nydanande bilderböckerna.
3 

 

                                                 
1
 http://gemigfem.wordpress.com [2013-01-06] 

2
 http://gemigfem.wordpress.com [2013-01-06] 

3
 http://gemigfem.wordpress.com [2013-01-06] 
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Med uttrycket ”gränsöverskridande” så framgår det i deras ansökan till Kulturrådet att det 

handlar om bland annat känslor och olika kulturer. I ansökan framgår det också vilka effekter 

som de förväntas uppnå med projektet för olika målgrupper. För barnen är det bland annat att 

deras fantasi ska få utrymme och att de ska få känna att deras känslor, tankar och uttryck 

lyssnas på och är angelägna. För de vuxna som deltar i projektet så förväntas effekten bland 

annat vara att de får en bättre inblick i barns världar. I och med att projektet är ett samarbete 

mellan bibliotekarier, förskolelärare och kulturpedagoger så kan dessa få ta del av varandras 

kunskaper och kan tillvarata varandras olika kompetens. För bibliotekarierna innebär det att 

deras stora kunskap om böcker kommer till nytta och utvecklas. Det här projektet ska stärka 

och synliggöra barns och ungas rätt till både bibliotek och till mångfald i kulturlivet.
4
  

 

Ett ytterligare mål med projektet är:  
 

att inspirera viktiga vuxna att samarbeta kring ett vidgat användande av bilderboken.
5
  

 

De viktiga vuxna syftar till förskolepersonal men även till föräldrar och mor- och farföräldrar 

eller andra viktiga vuxna. Det är de vuxna som finns kring barnen på olika sätt. Målet är 

också:  

 

att använda och försvara de bilderböcker som skildrar barns inre och yttre världar. 
6
 

 

De menar i projektplanen att det är livsviktigt.   

 

Projektet startade 2011 (för hela länet) och planeras pågå till och med år 2013. Finansieringen 

sker med hjälp av bidrag från Kulturrådet. Eftersom den här utvärderingen ska inrikta sig på 

Skellefteå kommun så har jag träffat en bibliotekarie på stadsbiblioteket i Skellefteå för en 

introducerande intervju. Som nämnts inledningsvis så har en verksamhet som heter 

Sagostafetten bedrivits i Skellefteå sedan 2007 och den var inspirationsgivande för det 

länsövergripande projektet Give me five. Vid intervjun framkom att de i Skellefteå har fortsatt 

att kalla sin verksamhet i projektet för Sagostafetten. De är ca 15-17 st bibliotekarier och 3 

dramapedagoger som arbetar i projektet och det inkluderar Skellefteå stadsbibliotek, 

bokbussen och 10 filialbibliotek i kommunen. Det är ca 700 st femåringar per år som är med 

och det går ut inbjudan till alla förskolor som har avdelningar med femåringar. Arbetet med 

projektet börjar med att en referensgrupp bestående av två bibliotekarier och två 

                                                 
4
 http://gemigfem.wordpress.com [2013-01-06] 

5
 http://gemigfem.wordpress.com [2013-01-06] 

6
 http://gemigfem.wordpress.com [2013-01-06] 
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dramapedagoger väljer ut den bok som ska användas. Utifrån boken kommer de fram till hur 

de ska lägga upp arbetet med boken och det skrivs ner detaljerat för att alla ska kunna följa 

instruktionerna och för att alla ska kunna jobba ungefär likadant med projektet. Ett exempel 

på hur det kan se ut visas i bilaga 1. Vid sagostafettpassen med barnen är det en bibliotekarie 

och en dramapedagog som arbetar tillsammans. Det innebär att dramapedagogerna åker runt 

och är med på flera bibliotek i kommunen medan bibliotekarierna i första hand är med i den 

verksamhet på det bibliotek de arbetar. Passen med barnen sker alltså på biblioteken, med 

undantag för de pass som görs med hjälp av bokbussen. Då åker de ut till förskolorna och ses i 

någon lämplig lokal.  

   

Sagostafetten pågår under våren och som avslutning har de en Sagofest under en dag i juni. 

Sagofesten är en stor fest som hålls utomhus på Nordanå i Skellefteå och är en fortsättning på 

Sagostafettenpassen, men med ännu fler pedagoger inblandade. På festen finns det bland 

annat teater, musik, talpedagoger och mycket mer och den innehåller möjlighet till många 

kreativa aktiviteter utifrån boken som de har jobbat med.  Festen är den del av projektet som 

syns utåt och allmänheten är välkomna att komma, men alla femåringar är hedersgäster.   

 

1.2 Syfte och frågeställningar                                                                               

I den här utvärderingen vill jag genom intervjuer med bibliotekarier se hur målen med 

projektet uppfylls. Jag vill också ta reda på bibliotekariernas upplevelser av att arbeta med 

projektet, hur de tycker projektet fungerar och genom dem även se vad barnen upplever och 

får för erfarenheter. Syftet med utvärderingen blir alltså att få bibliotekariernas synvinkel på 

projektet och jag har således inte fokuserat på dramapedagogernas eller förskolelärarnas 

upplevelser av projektet. Anledningarna till det är dels att storleken på det här arbetet inte 

tillåter en så omfattande utvärdering, men även att två kurskamrater utvärderar Give me five i 

Umeå med fokus på förskolelärarna (Fredriksson & Sjögren 2013). Jag har därför valt att 

avgränsa mitt arbete till att endast utvärdera projektets verksamhet i Skellefteå kommun.    

 

Utifrån syftet är det följande frågeställningar jag har valt att arbeta med, frågeställningar som 

svarar till syftet att undersöka hur målen uppfylls: 

a) På vilka sätt har projektets verksamhet uppfyllt målen? 

b) I vilka avseenden har målen inte uppfyllts? 
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Här följer en sammanfattning av de mål som projektet arbetar efter enligt projektplanen: 

 Att söka och finna ”de magiska ögonblick då konsten gör att man skälver inombords” 

och ”det ögonblick då allt stämmer”. 

 Att utforska bilderbokens möjligheter till djup beröring och gränsöverskridande på 

olika plan.  

 Att stimulera barns alla sinnen genom läsning och användning av de nydanande 

bilderböckerna. 

 Att inspirera viktiga vuxna att samarbeta kring ett vidgat användande av bilderboken. 

 Att använda och försvara de bilderböcker som skildrar barns inre och yttre världar.    

 

Frågeställningar som är kopplade till syftet att undersöka bibliotekariernas upplevelse av 

projektet: 

c) Hur har enskilda bibliotekarier i projektet upplevt sin roll i projektet? 

d) På vilket sätt har bibliotekarierna deltagit och arbetat med projektet? 

e) Vilka positiva respektive negativa upplevelser har präglat deltagandet? 

f) Hur har bibliotekarierna erfarit barnens upplevelser av projektet? 

 

Bedömningskriterier är de olika referenspunkter som man i en utvärdering ställer upp för att 

sedan  bedöma undersökningens svar gentemot. Eftersom det är en kvalitativ utvärdering så 

blir den här utvärderingens bedömningskriterier de intervjuade bibliotekariernas insamlade 

synpunkter, alltså deras upplevelser, subjektiva tolkningar och beskrivningar av projektet. För 

de frågor som är kopplade till målen är det dock en operationell definition av målen som utgör 

referenspunkterna (Karlsson 1999).  
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2 TIDIGARE FORSKNING OCH UTVÄRDERING 

Enligt Gunilla Brinck på länsbiblioteket har det inte gjorts någon utvärdering av Give me five 

projektet tidigare, men det finns en slutrapport till Kulturrådet från första året av Sagostafetten 

som var år 2007/2008 (Hällgren 2008). I rapporten framkommer att den metod som 

bibliotekarier och dramapedagoger har utvecklat tillsammans går ut på att ”fånga, gestalta och 

uttrycka en bok på många olika sätt och där barnens lekfullhet, fantasi, läslust, nyfikenhet och 

kreativitet ska vara i centrum och få spelrum” (Ibid 2008, s.3). 

 

Det betonas också i rapporten att alla i en åldersgrupp ska få en gemensam läsupplevelse, att 

alla har läst samma bok. Den tar upp reflektioner kring svårigheter och framgångar med 

projektet och bland framgångarna beskrivs bland annat att sagostafettpassen har gett mersmak 

och att det främst beror på att bibliotekspersonal och dramapedagoger genomförde passen 

tillsammans med barnen och förskolepersonalen. I och med att det har varit olika barn och 

olika situationer så har alla sagostunderna blivit olika och det har kommit fram olika 

upplevelser och samtal eftersom barnens egna tankar och funderingar fått stort utrymme. 

Projektet fick mycket positiv respons av praktiskt taget alla inblandade, vilket troligtvis har 

gjort att det har levt vidare och även inspirerat till Give me five projektet. Från bibliotekets 

håll uttrycks att det är ett bra tillfälle att träffa alla femåringar och deras förskolepersonal och 

knyta kontakter inför framtiden men även att de fått en lite speciell läsupplevelse. De 

svårigheter som tas upp handlar om att Sagofesten har varit resurskrävande och att det inför 

framtiden behövs mer pengar till en eller två samordare, som under en månads tid innan 

Sagofesten kan jobba med planering och marknadsföring av evenemanget (Hällgren 2008). 

  

Det har bedrivits läsfrämjande projekt till samma målgrupp tidigare i Västerbottens län. Det 

senaste projektet hette Leka Språka Lära och var ett statligt initierat projekt som pågick på 

flera ställen i landet. Projektet var liksom Give me five ett samarbete mellan bibliotek och 

förskola och hade fokus på samverkan kring barns språkmiljöer. En utvärdering är gjord av 

Leka Språka Lära etapp II som pågick 2006-2007 och den är författad av Pia Williams och 

Niklas Pramling vid Pedagogiska institutionen på Göteborgs Universitet (Williams & 

Pramling 2008). I utvärderingen framkommer bland annat att bibliotekarierna och 

förskolelärarna har stärkts av samarbetet med varandra och att det stimulerat och utvecklat 

deras arbete med barnen i och med att de har fått ta del av varandras kompetenser (Ibid 2008, 

s.120). I inledningen framkommer att biblioteken ofta ser sig som en mediedepå som ska 
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serva med böcker till förskolan och att förskolorna också betraktade dem som det. Genom 

Leka Språka Lära har biblioteken utvecklat en ökande ”vi-känsla” som är till fördel för 

barnen, exempelvis på så sätt att biblioteket tänker mer på hur barnen fungerar och blir mer 

användarvänliga. En annan effekt av projektet är att bibliotekarierna fått bättre kontakt med 

barnen och att de inte känner att de bara servar utan att det finns ett samarbete mellan 

bibliotek och förskola. Förskolelärarna ser inte heller bibliotekarien som bara den man lånar 

böcker av, utan som en kollega. Bland de slutliga effekter och lärdomar som dragits av Leka 

Språka Lära så framkommer att många förskolelärare uttrycker en önskan att det ska komma 

in mer ny barnlitteratur på förskolorna men att det ofta inte blir så (Williams & Pramling 

2008). Utifrån den önskan finns en tydlig koppling till projektet Give me five, som arbetar 

med nya bilderböcker.     

 

2.1 Tidigare forskning 

Det framkommer i projektplanen för Give me five att det våren 2010 fanns en uppflammande 

debatt om ”den farliga och oroande bilderboken” vilket har stärkt initiativtagarna i att det 

behövs mer kunskap om bilderboken. Debatten handlade bland annat om att flera 

barnboksförfattare upplevde att förlagen censurerade bort böcker som tog upp känsliga ämnen 

som exempelvis alkohol, cigaretter, döden med mera. Anledningen till censuren uppgavs vara 

att föräldrar inte vill köpa böcker om de innehåller känsliga ämnen. En chefredaktör på en 

barnboksklubb bekräftar också att föräldrar returnerar månadsboken i högre grad om den 

innehåller exempelvis svordomar. Böcker ska således vara lättsålda och anledningen till 

censuren anses alltså vara kommersiell.
7
 En anledning till att föräldrar och andra vuxna väljer 

bort så kallade svårare böcker som kan väcka känslor och behöver diskuteras efter läsning kan 

vara att de vuxna inte har tid till diskussioner och att man därför inte vill oroa barn i onödan.
8
 

Många anser tvärtemot att böcker som väcker känslor behövs för att vi ska utvecklas och att 

det är i samtalet kring böcker som tankar och känslor blir verkliga och man lär sig något inför 

framtiden. Och som Gabriella Ekelund skriver, ”kan man samtala om det man läst, kan man 

också uttrycka sig om annat i livet” (Ekelund 2007, baksidan).     

 

Vid litteratursökning på området bilderböcker så handlar mycket om vilken nytta och vilket 

syfte bilderböckerna har ur ett kunskapsmässigt perspektiv. Även om det här projektet syftar 

till att stimulera till läsglädje, så har det mer fokus på barnens upplevelser och fantasi, ett mer 

                                                 
7
 http://www.dn.se/dnbok/dnbok-hem/svenska-forfattare-kanner-sig-censurerade [2013-01-04] 

8
 http://www.barnboksprat.se/tag/censur/ [2013-01-04] 
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nöjesinriktat och socialt perspektiv. Det är det som känns lite unikt med det här projektet. Jag 

har fastnat för en bok som heter Fantasi och kreativitet i barndomen av Lev Vygotskij, som 

var en sovjetisk psykolog och levde 1896-1934. Hans åsikt var bland annat att språket har stor 

betydelse för tänkandet och att individen utvecklas genom socialt samspel med sin 

omgivning. Han menar att fantasi och kreativitet är betydelsefullt för att kunna göra sig olika 

föreställningar och att fantasi och verklighet inte motsätter sig varandra utan att ju fler 

erfarenheter vi har desto större möjlighet till fantasi har vi och även tvärtom. Hans tankar om 

fantasi som grunden till kreativ aktivitet leder också till att människan skapar sin framtid och 

drivs framåt mot nya upptäckter. Fantasi och kreativitet anses lika viktigt för skapande av 

konst som för vetenskapligt och tekniskt skapande (Vygotskij 1995). Vygotskij är en 

teoretiker som känns aktuell i min utvärdering och dess syfte, eftersom barnen och de vuxna 

enligt målen bland annat ska få utveckla nya färdigheter och uttryckssätt och att barnens 

fantasi ska få utrymme. Att barns fantasi kan stimuleras av bilderböcker tar Maria Simonsson 

(2004) upp i sin avhandling. Där framkommer att pedagogerna (på förskolan) ser två olika 

aspekter på fantasins betydelse i boksammanhang, dels ett lärande-nytto perspektiv men även 

att fantasin kan nyttjas som underhållning. Av de två aspekterna är det det första lärande-nytto 

perspektivet som är mest framträdande i hennes fokusgruppsintervjuer med pedagoger. I de 

här fokusgruppsintervjuerna kom även åsikter om så kallad ”jobbig” litteratur upp det vill 

säga litteratur som handlade om skilsmässor, döden, med mera. Förskolelärarna menade att de 

”jobbiga” böckerna kunde vara bra för barn som behövde bearbeta exempelvis en jobbig 

händelse men att man ändå skulle använda böcker som handlade om den ”råa” och 

”besvärliga” verkligheten med försiktighet och att förskolelärarna inte ville oroa barnen i 

onödan (Ibid 2004).  

  

I Simonssons (2004) avhandling framkommer en aspekt på bilderböcker, att det är viktigt att 

genom böcker förmedla ett sorts kulturellt arv, det vill säga att genom att man läst vissa så 

kallade traditionella böcker så stärks gemenskapen mellan generationer. Den här aspekten 

återkommer också i andra källor, som exempelvis i boken Bilderbokens mångfald och 

möjligheter som ett av 17 skäl för barnboken (Edwards 2008). Det här bidrar till att projektet 

Give me five känns intressant eftersom det i sitt syfte uttrycker att barnen ska få uppleva bland 

annat nydanande bilderböcker. Det är inte heller de traditionella böcker som lästs länge och av 

många som väljs ut i projektet, vilket känns rimligt eftersom vårt samhälle förändras hela 

tiden. I ovan nämnda utvärdering av projektet Leka Språka Lära har det också uttryckts en 

önskan om att få in mer ny barnlitteratur på förskolorna (Williams & Pramling 2008). 
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Ovan nämnda bok Bilderbokens mångfald och möjligheter av Agneta Edwards (2008) berör  

även fler ämnen som är kopplade till Give me five projektet. Boken fokuserar  mycket på 

pedagogiska möjligheter med bilderboken men författaren säger också att man inte får 

glömma det som är huvudsaken med litteratur, nämligen upplevelsen. Bilderboken är 

ingången till vidare litteratur och dess olika världar. En viktig poäng hon gör om att jobba 

med barn och bilderböcker är att ”låt inte nyttan överväga så att det saboterar nöjet, inte för er 

själva heller” (Edwards 2008, s 24). 

 

I den här genomgången av tidigare utvärderingar och forskning har jag försökt få en bild av 

bilderbokens användbarhet för att sen kunna jämföra med min utvärdering. Det som jag tagit 

med mig till resultatet och analysen är främst vad tidigare utvärderingar kommit fram till i 

jämförelse med den här utvärderingen men även hur bilderböcker kan stimulera till kreativitet 

och fantasi samt att det finns olika uppfattningar om huruvida barnböcker ska behandla 

känsliga eller svåra ämnen.         
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3 METOD 

Den metod jag har valt att använda för att göra utvärderingen är semi-strukturerade kvalitativa 

intervjuer, vilket innebär att den som intervjuar har en intervjuguide med teman och frågor 

som denne vill ställa. Med semi-strukturerade intervjuer finns en frihet för intervjuaren att 

kunna avvika från ordningen på frågorna och även en möjlighet att kunna ställa följdfrågor på 

svar som intervjupersonen sagt (Bryman 2008). Intervjuerna har genomförts med 

bibliotekarier som arbetar med projektet. Fördelarna med en sådan metod utifrån syftet och 

frågeställningarna var att det ges en möjlighet till fylligare svar än genom strukturerade 

intervjuer eller enkäter (Ibid 2008). Det skulle vara intressant att se vilka olika upplevelser 

bibliotekarierna har från projektet och om de hade liknande åsikter eller om åsikterna går isär. 

Det skulle även vara intressant om deltagarna kunde se att målsättningarna med projektet 

uppnåtts. Min förutfattade uppfattning var att det skulle vara svårt att utvärdera målen med 

projektet annat än subjektivt och att det blir de intervjuades tolkningar och upplevelser som 

var intressanta. För att få en bättre bild av projektet och hur de arbetar med det gjordes en 

introducerande intervju med en bibliotekare för att sätta mig in mer i projektet. Genom att läsa 

projektplanen och ansökan till Kulturrådet upplevde jag inte att jag fick hela bilden av hur de 

arbetade praktiskt med projektet, så jag ansåg att det behövdes en personlig kontakt.    

 

När jag skulle utforma intervjuguiden (bilaga 2) så utgick jag från mina frågeställningar men 

började med att fråga lite allmänna frågor för att få en bild av dem jag intervjuade. De 

frågorna hade egentligen inte så mycket med mina frågeställningar att göra, annat än att det 

kunde vara intressant om jag såg några väsentliga skillnader i svaren som kunde vara 

relaterade till att de exempelvis hade arbetat under en längre eller kortare tid med projektet. 

Sedan gick jag vidare med frågor om projektet och hur de hade arbetat med projektet. Jag 

ville här få en bild av hur de konkret arbetat med projektet, och om de tyckte att målen är 

tydliga och hur de kunde se att eller om de uppfyllts. Tanken var att få svar på mina två första 

frågeställningar (a och b) genom de frågorna. När jag sedan gick vidare med frågor för att ta 

reda på bibliotekariernas upplevelser och erfarenheter av projektet (se bilaga 2) så var det med 

syftet att få svar på resterande frågeställningar (c, d, e och f). Det visade sig att jag bland de 

frågorna även fick de flesta svaren om projektets måluppfyllelse också, eftersom det utifrån 

bibliotekariernas svar gick att uttolka olika faktorer för måluppfyllelse. 
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Med tanke på storleken på det här arbetet bedömde jag att 4-5 bibliotekarier var ett lagom 

antal att intervjua. Urvalet gick till så att jag bad den bibliotekarie som jag gjorde en 

introducerande intervju med om hjälp med att hitta bibliotekarier som arbetade med projektet 

och skulle kunna tänka sig att ställa upp på en intervju. Eftersom det är dels stadsbiblioteket 

men även bokbussen och 10 filialbibliotek som är delaktiga i Skellefteå kommun ville jag 

gärna ha så stor spridning som möjligt för att få en bred bild, vilket jag också påtalade för 

henne. Hon hörde sig för bland bibliotekarier som arbetade med projektet och mejlade mig 

sen förslag på personer jag kunde kontakta. Resultatet blev att jag intervjuat två bibliotekarier 

som arbetar på bokbussen och på stadsbussen kombinerat, en bibliotekarie som enbart arbetar 

på ett filialbibliotek och en bibliotekarie som kombinerar arbete på ett filialbibliotek med 

arbete på stadsbiblioteket. Intervjuerna skedde alla på respektive bibliotekaries arbetsplats, i 

ett enskilt rum. Samtliga intervjuer tog mellan 25-45 minuter att genomföra. Tre av de fyra 

intervjuerna spelades in och transkriberades. Vid den fjärde intervjun antecknade jag under 

intervjun och sedan renskrev jag den samma dag för att komma ihåg vad som sagts. 

Anledningen till att jag inte spelade in även den var att den intervjuade inte ville bli inspelad. 

Alla intervjuerna har sedan analyserats med hjälp av Open Code, ett dataprogram utformat för 

att analysera kvalitativa intervjuer.
9
 Arbetet har gått till så att efter transkriptionen har jag gett 

intervjustyckena koder och efter det delat in koderna i kategorier. Dessa kategorier var; 

Måluppfyllelse, Känslor, Upplevelser, Organisation och Framtiden. Jag upplevde att det var 

för mig relevanta områden som kommit fram i intervjuerna och även områden utifrån mina 

frågeställningar. Ibland kunde jag direkt härleda svar på intervjufrågor till att de hade med 

exempelvis projektmålen att göra, men ibland var det mer oklara svar som handlade om 

känslor eller organisationen och då valde jag att dela in dem efter det. De fyra intervjuade är 

alla kvinnor som arbetat med projektet från starten år 2007 men i lite varierande grad 

beträffande hur mycket de arbetat med det och hur involverade de har varit i processen kring 

projektet. De har alla gedigna erfarenheter av projektet. I och med att Sagostafetten är ett 

projekt som har pågått i liknande form sedan starten 2007, trots att det länsövergripande 

projektet Give me five startade 2011, så har det varit svårt att enbart fokusera på de två senaste 

åren. Den här utvärderingen kommer därför att utvärdera alla åren från 2007 till 2012, men 

om jag kan utröna några markanta skillnader vid år 2011 och 2012 års Sagostafett gentemot 

tidigare år så kommer jag att visa på det. 

 

                                                 
9
 http://www.phmed.umu.se/enheter/epidemiologi/forskning/open-code/ [2013-01-06] 
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Här kommer en kort presentation av de intervjuade. För att skydda de intervjuades identiteter 

har de fått fingerade namn och intervjuerna är därutöver inte presenterade i den ordning som 

de utfördes. 

 

Ingrid: Har arbetat 18 år som bibliotekarie och har stor erfarenhet av barnaktiviteter. Hon har 

arbetat med Sagostafetten sedan starten.  

 

Ellinor: Har arbetat över 30 år som bibliotekarie och har haft många sagostafettpass. Hon har 

också arbetat med projektet från starten.  

 

Monica: Har arbetat 23 år i yrket och med både med barn- och vuxenlitteratur. Med 

Sagostafetten har hon varit med alla år utom ett. 

 

Eva: Har jobbat 7 år som bibliotekarie och har mycket erfarenhet av Sagostafetten från lite 

olika ställen. Även hon har arbetat med projektet från start.       

 

Jag ser den här utvärderingen som både en målutvärdering och en intressentutvärdering 

eftersom den syftar till att dels ta reda på om projektets mål uppnåts samt att den vill ta reda 

på om/hur en viktig intressentgrupp, det vill säga bibliotekarierna, får uppleva det projektet 

syftar till. Att utvärderingen även har som ambition att se vilka barnens erfarenheter är, är 

viktigt, eftersom projektet främst vänder sig till barnen och de är som Karlsson beskriver det 

”grupper som har svårt att göra sig gällande” (Karlsson 1999, s. 17). Utvärderingen kan vidare 

ses som både summativ och formativ eftersom den både vill summera projektet så som det 

hittills fungerat, men även påverka projektet i framtiden eftersom det ska pågå även år 2013 

(Ibid 1999).  

 

3.1 Metoddiskussion 

Att genomföra kvalitativa intervjuer har varit mycket givande. En svårighet som jag stötte på 

var att jag gärna ville se mönster och likheter med tidigare intervjuer och därför lockades att 

ställa följdfrågor och ledande frågor i den riktning som tidigare svar gett. Jag hade tänkt på 

det innan och var delvis förberedd på att det kunde bli så. Det faktum att jag tänkt på det 

innan gjorde att jag bättre kunde formulera följdfrågor som inte blev ledande. Om det hade 

varit möjligt skulle det ha varit intressant att komplettera intervjuerna med observationer från 
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ett sagostafettpass för att få en egen uppfattning om vad barnen får för erfarenheter. Det har 

inte varit möjligt eftersom Sagostafetten genomförs på våren.     

 

Den hjälp jag fick med namn på bibliotekarier som jag kunde kontakta och att de redan visste 

att jag skulle kontakta dem, underlättade mitt arbete mycket. Alternativet, att jag hade ringt 

runt själv, tror jag hade varit svårare och hade nog resulterat i fler avböjande svar.   

 

Genom att använda  Open Code som hjälpmedel med analysen så upplever jag att jag fick en 

bättre överblick över vad som hade sagts och om de intervjuade hade svarat liknande eller 

olika på frågorna. Själva kodningen av texten gjorde att jag fick tänka till över vad som sagts,  

att sedan gruppera koderna i kategorier gjorde att jag fick en klarare bild av bibliotekariernas 

upplevelser. Eftersom textstycken ofta fick flera olika koder som i sin tur eventuellt ingick i 

olika kategorier så kunde samma textstycke uppkomma i olika kategorier. Jag upplevde inte 

det som något problem utan snarare en styrka eftersom ett stycke som innehåller något som 

handlar om måluppfyllelse även kan uttrycka en upplevelse av projektet.   
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4 RESULTAT OCH ANALYS 

Jag kommer här redovisa mitt resultat från intervjuerna och jag har valt att presentera dem 

utifrån de två övergripande syftena med underliggande frågeställningar. Det här sättet har jag 

valt eftersom jag i Open Code haft för avsikt att koda intervjuerna utefter frågeställningarna 

och genom att sen redovisa resultatet genom samma förfarande har det varit lättare att 

analysera och presentera resultatet.  

 

4.1 Hur har målen uppfyllts? 

Ett av projektets syften är att barnen ska få uppleva nydanande bilderböcker som kan vara 

farliga, spännande och roliga och genom det ska de kunna utveckla nya uttryckssätt och få 

nya färdigheter. De böcker som väljs ut i Skellefteå är också relativt nya böcker och det är 

böcker av svenska författare som de vill lyfta fram. De har även tänkt på att det ska vara 

böcker som behandlar olika känslor, exempelvis rädslor och empati. Ett exempel på en bok 

som behandlar rädslor är 2010 års bok, En liten skär och alla ruskigt rysliga brokiga av Stina 

och Carin Wirsén (2009). Det är en bok som handlar om rädslor och utifrån sagostafettpassen 

gjordes en broschyr med Tips att göra när man blir rädd  utifrån barnens funderingar. Här har 

alltså barnens tankar fått komma fram och synligjorts.
10

 Det är också en av effekterna man vill 

uppnå med projektet, att barnens fantasi ska få utrymme och att de ska få känna att deras 

känslor, tankar och uttryck lyssnas på och är angelägna. Det finns många exempel på det här i 

intervjuerna jag gjort. 2011 års sagostafettbok var Kurt och Kio vill ha koja av Lisen Adbåge 

(2011) och  Ellinor beskriver arbetet med boken så här: 

 
När vi jobbade med till exempel boken  boken Kurt och Kio så blommade kreativiteten! Barnen  inspirerar  

varandra och spinner vidare på det andra säger.  
 

Hon beskriver även sagostafettpassen så här: 

 
I vissa barngrupper händer inte så mycket men  i andra flödar fantasin och de kan verkligen ”komma igång”. 

Det har varit förhållandevis lite rekvisita runt omkring, och det behövs heller inte så mycket, det blir otroligt 

kreativa lösningar ändå. En del lite blyga barn, barn som är lite tveksamma inför det hela [sagostafettpassen], 

dom barnen har i de flesta fall kommit med till slut, de dras in i leken. De kan inte låta bli. 
 

Ungefär samma händelseförlopp förmedlas genom Ingrid; hon uttrycker sig så här om hur 

barnen agerar: 

 
Jag tycker de hänger på ganska bra, med det finns ju de som går undan och liksom inte vill vara med. Och då 

kan man göra så att man säger att -det är okej då kan du sitta och se på. Men då är det ofta så att efter ett tag 

                                                 
10

 http://gemigfem.wordpress.com/ [2012-12-13]  
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så kommer de med. För när vi håller på och bygger någonting eller leker en speciell lek så ser man att de 

börjar som glittra på något sätt liksom och känner att de vill vara med helt enkelt. 

 

Det beskriver på ett bra sätt att barnens fantasi  och kreativitet kommer fram genom leken. 

Man kan som jag tolkar det se att ett av målen i projektplanen uppfylls, nämligen att finna 

”magiska ögonblick” och ”ögonblick då allt stämmer”.
11

 Ett ytterligare exempel på att barn 

får nya uttryckssätt och att de får fantisera och blir lyssnade på är vid 2009 års Sagostafett då 

boken Spyflugan Astrid av Maria Jönsson (2007) var årets sagostafettbok. Så här sa Eva i 

intervjun: 

 

Och sen minns jag spyflugan Astrid, då skulle barnen komma på egna ord, för spyflugan har ju egna ord i 

boken. Mot slutet av passet fick barnen komma på egna ord, jag tror de tog upp grejer ur en påse och så 

skulle de komma på alla ord för en flugsmälla till exempel, och sen svarta solen det är plattan på spisen. Bara 

så kreativt hur de slängde ur sig orden, det var stimulerande. Det skrevs ner sen också och gjordes en 

flugordbok.  

 

Ett annat mål med projektet är att utforska bilderbokens möjligheter till djup beröring och 

gränsöverskridande på olika plan. Med gränsöverskridande menas bland annat att det handlar 

om känslor. När Sagostafetten började år 2007/2008 så var det med boken Astons stenar av 

Lotta Geffenblad (2005). Vid de här sagostafettpassen så hade dramapedagogen gömt stenar i 

biblioteket som barnen skulle hitta. I boken tar Aston hand om olika stenar som bland annat är 

ensamma, fryser, är våta eller har det trist. Vid mina intervjuer har Eva och Ellinor tagit upp 

arbetet kring den boken som exempel på hur barnen blir berörda och känslofulla i samband 

med passen. Eva beskriver det så här: 

 
När vi jobbade med boken Astons stenar så hade dramapedagogen med sig stenar som hon hade gömt i 

biblioteket och barnen skulle ut och leta efter stenarna. De fick också en liten tygbit som de fick stoppa om, 

precis som Aston gör, stoppar om stenarna. Där minns jag särskilt en kille som levde sig in i det där, och sen 

skulle de lägga tillbaka stenarna och då hade han jättesvårt, han hade alltså knytit an till den där stenen 

jättemycket. Han kunde liksom inte lämna ifrån sig stenen när vi skulle gå. 

 

Och Ellinor beskriver det på ett liknande sätt: 

 

Till boken Astons stenar så ville en del barn inte velat lämna tillbaks de stenar som ingick och som de fäst sig 

vid.  Ja det finns många andra exempel! Över huvud taget så har böckerna vi använt oss av väckt mycket 

känslor.  

 

Vidare så är ett annat mål med projektet att inspirera viktiga vuxna att samarbeta kring ett 

vidgat användande av bilderboken och att biblioteks- och förskolekompetens ska mötas. I de 

intervjuer jag gjort beskriver bibliotekarierna att samarbetet med dramapedagogen har 
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inspirerat dem i sitt arbete. Eva svarade så här när jag ställde frågan om hon tyckte hon hade 

lärt sig mycket genom barnen och tillsammans med dramapedagogen: 

 

Jo det tycker jag, och lite så här att när man läst boken innan har tänkt –jaha det här är årets sagostafettbok, 

vad kan man göra av den.. Och sen har jag blivit ganska imponerad över hur gruppen som valt boken och 

gjort programmet, det vill säga dramapedagogerna och bibliotekarierna, vad mycket man kan göra och få ut 

av en bok.  Jag tänker lite mer nu när jag läser en bilderbok, utan att komma på något konkret. Och då har 

man ju tyckt att det är ganska enkla grejer egentligen, det har ju inte varit några konstiga och märkvärdiga 

grejer i de här programmen, men det är just det att komma på det. Så det tycker jag är som inspirerande, att 

tänka lite vidare kring en bok.  

 

Ingrid svarade så här på frågan om vad hon tycker att projektet ger barnen och de vuxna: 

 

För barnen ger det främst en upplevelse. Och det ger både barn och vuxna  en upplevelse att man kan göra så 

mycket med en bok. Man behöver  inte bara sitta och läsa den, utan man kan arbeta med den på olika sätt och 

det som sagt har gett både barn och vuxna upplevelser.  

  

Det nämns alltså i olika sammanhang att sagostafettpassen har vidgat synen på bilderboken 

för de inblandade, både för de vuxna och för barnen och att det har bidragit till ett annat 

tänkande kring vilka sorters aktiviteter som kan göras med bilderböcker.  

 

Något som däremot inte har kommit fram ur intervjuerna är samarbetet mellan bibliotek och 

förskola, att bibliotek- och förskolekompetens ska mötas. Det har inte framkommit hur eller 

om förskolelärarnas kompetens tas tillvara. Det är svårt att säga att målen inte uppfylls 

eftersom alla aspekter kanske inte framkommer i intervjuerna, men utifrån intervjuerna så kan 

jag inte se att samarbetet mellan förskolelärarna och bibliotekarierna är utvecklat så som man 

kan tolka att det var tänkt i projektplanen. Bibliotekarierna har i samtliga fall ingen vetskap 

om hur förskolorna arbetar vidare med boken efter Sagostafettpassen. Troligtvis varierar det 

mellan olika förskolor och det säger även bibliotekarerna. En annan reflektion jag har gjort 

kring måluppfyllelse är att det står i projektplanens metoddel att barn och vuxna ska välja ut 

bilderböckerna tillsammans, men som jag har uppfattat det så är det de vuxna som väljer ut 

boken. Det är i och för sig mer en del av processen än ett mål. 

 

4.2 Hur har bibliotekarierna upplevt arbetet med projektet? 

Bibliotekariernas roll i projektet blir relativt tydlig i och med att de har instruktionerna från 

referensgruppen att arbeta efter (Bilaga 1). En uppfattning hos bibliotekarierna är att deras roll 

är att läsa sagan men att de sedan också är med och dramatiserar, även om det sistnämnda är 

mer upp till var och en av bibliotekarierna. Dramapedagogen är den som har hållt i 

dramaaktiviteterna och det är denna grupp som styrt och fångat upp barnen och deras tankar. 
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Vid en intervju har det även framkommit att en styrka med projektet har varit just att dela 

ansvaret för sagostafettpassen med en annan yrkesgrupp, Eva säger så här: 

 

Det är ju ganska mycket man ska göra när man arbetar, med att både ha hand om ett bibliotek och så arbeta 

utåtriktat.  Då är det så bra när någon kommer in utifrån och att man gör passen tillsammans, för då blir det 

lättare tycker jag. Man hjälps åt och jag behöver inte driva eller bära hela projektet och även programmet 

själv, utan man får in lite specialistkompetens. Det är väldigt bra. 
 

Det tycker jag är en viktig upplevelse hon nämner och något som man kanske inte alltid 

tänker på i sitt arbete, fördelen med att arbetsbördan delas.  

 

Deltagandet i projektet har för de intervjuade bibliotekarierna skett i ungefär liknande form 

för alla eftersom de haft instruktionerna från referensgruppen att arbeta utefter, men även 

därför att dramapedagogerna har åkt runt till biblioteken och varit med. Eftersom 

dramapedogerna har varit tre stycken så har det inneburit att passen fått ungefär liknande 

innehåll även om sagostafettpassen blivit olika på grund av att barnen är olika. Projektet har 

med dramapedagogerna fått en kontinuitet mellan bibliotek. Det har alltså inte framkommit 

några stora skillnader i bibliotekariernas arbetssätt.  

 

Genomgående har bibliotekarierna en mycket positiv bild av projektet. De beskriver det som 

ett projekt som verkligen fungerar och som har varit positivt för alla inblandade.  En faktor 

som tre av de intervjuade bibliotekarierna tar upp som positivt med projektet är att de får 

etablera en kontakt med barnen och att alla barn i en viss åldersgrupp kommer till biblioteket 

samt att bibliotekarien får visa upp biblioteket och bjuda på en positiv upplevelse. Det faktum 

att projektet återkommer år efter år gör att de får träffa i stort sett alla barn som tillhör 

bibliotekets upptagningsområde. I intervjuerna har det även framkommit att nästan alla 

förskolor kommer på sagostafettpassen och när det har varit mycket svårt att exempelvis ta sig 

till biblioteket på grund av att bussarna går sällan, så har bibliotekarien verkligen ansträngt sig 

för att få dem att komma. Det här visar på att det finns en demokratisk inställning att alla har 

rätt till att få dela den här upplevelsen med alla andra barn i samma målgrupp. Eva uttrycker 

sig så här: 

 

En grundtanke har varit att alla 5-åringar ska få ta del av projektet i hela kommunen, som en gemensam 

upplevelse och att lyfta fram barnboken, eller bilderboken och hur man kan jobba med den. Jag tycker det 

känns som en gedigen grundtanke och också en demokratisk tanke, att alla barn födda det och det året i 

Skellefteå kommun ska få dela det här och att det genomförs på varje bibliotek och att barnen får komma till 

biblioteket. 

 

Man kommer ju få träffa dem sen när de går i skolan om det är ett integrerat bibliotek. Man kommer ju träffa 

de här eleverna hela deras uppväxt om de kommer med deras klasser och har klasslån och så där. Då tycker 
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jag att det känns som en jättebra grej att få träffa dem under såna förhållanden, att det ger en positiv känsla 

för biblioteket, och för böcker och för läsning och så där.  

 

Och så här formulerade sig Monica om det mest positiva med projektet: 

 
Det är nog själva passet, mötet med barnen och samarbetet med dramapedagogen. Man kan tycka att det 

skulle bli lite tradigt att göra samma sak, men det är ju olika barn och det blir olika pass. Barnen är olika och 

associerar till olika saker. 

 

Jag tycker det här har genomsyrat intervjuerna, att det är ett levande projekt och att det inte 

blir likadana pass med barnen eftersom de är individer och olika. Det ses som något positivt 

hos bibliotekarierna. 

 

En annan positiv upplevelse av projektet är att genom samarbetet med dramapedagogen så 

växer man själv. En av de intervjuade, Monica menar att hon med stöd av dramapedagogerna 

vågar dramatisera mer själv också, något som varit utvecklande för henne. Så här säger hon: 

 

Jag tycker det har varit bra, alltså det har varit roligt och jag som inte alls är någon dramapedagog och inte 

någon lektant, jag har växt och vågat göra lite mer då man är med en dramapedagog. Man lär sig lite och man 

törs lite, det blir en utmaning.  

 

En faktor som tre bibliotekarier tar upp i intervjuerna är att Sagostafetten upplevs som ett väl 

genomarbetat projekt med tydlig struktur och tydliga instruktioner rörande hur man ska 

arbeta. Det här är några av bibliotekariernas tankar kring projektet: 

 

Jag tycker att det har varit ett så genomarbetat koncept, att det varit en grupp som jobbat fram materialet som 

vi arbetat med. Det materialet är jättebra, det skulle man kunna sprida egentligen. Det är ganska applicerbart 

och andra exempelvis kommuner skulle kunna jobba med samma material, det som de har jobbat fram. Det 

här materialet, när man har det så känner man sig trygg i konceptet och just för att det är bra, man vet vad 

som kommer hända och så. (Eva) 

 

Projektet har haft bra instruktioner och det har inte varit svårt att att följa hur referensgruppen tänkt. Vi har 

naturligtvis tränat och diskuterat tillsammans med referensgruppen. Dom har gjort ett jättebra jobb! (Ellinor) 

 

Ellinor har även beskrivit projektet som genomtänkt och att det har varit mycket logistik runt 

omkring projketet som har fungerat bra. Som jag tolkar det är det positivt att det funnits 

tydliga instruktioner och att de inte behövt fundera ut hur de ska lägga upp passen själva. Det 

är liknande tankegångar som ovan när man samarbetar med en annan yrkesgrupp, att man inte 

behöver dra hela lasset själv utan kan hjälpas åt och i det här fallet är det referensgruppen som 

tänkt till kring sagostafettpassen och utarbetat ett koncept som alla kan följa.   
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När jag ställt frågan om det är något som varit negativt eller inte fungerat med projektet så har 

det från början inte framkommit några uppenbara problem med projektet eller något som inte 

fungerat som det ska. Det som ändå framkommit kan snarare beskrivas som 

förbättringsområden. Något som alla bibliotekarierna tagit upp är förskolelärarnas deltagande 

vid sagostafettpassen. Det är alltid en förskolelärare som kommer med barnen och tanken är 

att även de ska vara aktiva under passen. De uppmuntras även till att delta av 

dramapedagogen och bibliotekarien. Ändå upplever tre av de fyra bibliotekarierna att 

förskolelärarna ibland blir passiva och inte deltar i aktiviteterna. Så här säger Eva:  

 

Där kan man ha känt ibland när förskolorna kommer hit att man ibland önskar att förskolepersonalen var lite 

mer aktiva. Ibland är de helt med och leker med barnen också. Där tycker jag egentligen att 

förskolepersonalen är ju som en bra förebild, att det är viktigt att de är aktiva i själva programmet och inte 

sitter vid sidan om och tittar på. 

Linda: Tror du det finns någon anledning till att det blir så? 

Nej jag vet inte, om de tänker att nu går vi iväg och det är någon annan som sköter programmet, nu kan vi 

slappna av. Jag tänker att det är..jag vet inte. För vissa är det ju bara helt självklart att de är med. Det känns 

som det är mycket bättre när de är med och är aktiva.  

 

En annan av bibliotekarierna Ellinor, beskriver det som att en del förskolelärare leker och är 

aktiva men många är lite väl återhållsamma för att vara pedagoger. Hon upplever det lite 

märkligt, speciellt med tanke på att de inbjuds till att vara aktiva. Det tredje bibliotekarien 

Ingrid säger så här: 

 

Det enda jag har tänkt på är ..men det kanske är svårt..hur man kan få personalen att vara med också, alltså 

förskolepersonalen. Ibland kan det bli att de står bredvid på något sätt, att de kanske inte är så involverade. 

De kanske är osäkra själva på om de ska vara med eller inte.  

 

En annan fundering hos tre av de intervjuade är att barngrupperna med fördel skulle kunna 

vara lite mindre än 20 barn, något som verkar vara ett ungefärligt antal på de flesta pass. Ett 

förslag från en av bibliotekarierna är att cirka 15 barn skulle vara mer lagom. Anledningen till 

att det varit ungefär 20 barn på passen uppges vara för att dramapedagogerna ska hinna med, 

men även att storleken på grupperna från förskolorna är så stora och att det inte är så lätt för 

förskolelärarna att komma ifrån sin förskola med mindre grupper.  

 

I intervjuerna framkommer att det i stort sett bara varit positiv respons från barnen, bland 

annat det som jag tagit upp tidigare under målen med projektet, att de flesta barn som från 

början varit avvaktande och blyga ändå till sist kommit med i leken. Ingrid säger så här: 

 

Och just det där att det är en upplevelse och att det är en underhållning, i början är det roligt bara att få 

komma och gå på ett nytt ställe, titta lite på böckerna, sitta lite här ute och samtidigt få leka och lära känna 

oss också, att vi är människor. Man kanske tänker att biblioteket är en institution men att få visa att det finns 

mer..  
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Det här tycker jag visar att projektet bidrar med en rolig upplevelse och att det ger en positiv 

bild av biblioteket för barnen vilket också är bra för bibliotekets ansikte utåt. Utifrån 

intervjuerna har jag också kunnat se att barnen blir lyssnade på och får uttrycka sig som i 

exemplet tidigare i arbetet med boken En liten skär och alla ruskigt rysliga brokiga (2009) 

som resulterade i en broschyr om rädslor. Bibliotekarierna vittnar också om att 

dramapedagogerna har varit väldigt skickliga på att fånga upp barnens tankar och sedan 

spinna vidare på det barnen tänker.   

 

Jag har vid alla intervjuer avslutat med frågan om hur bibliotekarierna ser på projektets 

framtid. De huvudsakliga funderingarna hos bibliotekarierna har då gällt en stor 

organisatorisk förändring som kommer ske inför år 2013, som innebär att bibliotekarierna ska 

hålla i sagostafettpassen själva utan dramapedagoger. Anledningen till förändringen har med 

ekonomi att göra. En åsikt som flera har uttryckt är att de anser att Sagostafettpassen är det 

som är kärnan i projektet. De uttrycker att Sagofesten är en mycket positiv händelse i slutet på 

varje Sagostafett men att det är sagostafettpassen som är det viktigaste utifrån en demokratisk 

synvinkel men även för att de får kontakt med barnen på ett bra sätt. Sagofesten är väldigt 

positiv men det kan vara svårigheter för de förskolor som har långt att åka att ta sig in till 

Skellefteå då. Om ekonomin hänger på - och det vet varken jag eller de intervjuade – att 

antingen ha kvar Sagofesten eller att ha kvar dramapedagogerna i sagostafettpassen så 

uttrycker två av bibliotekarierna att de hellre vill ha kvar dramapedagogerna. De säger även 

att de tror att flera av sina kollegor har samma åsikt i den frågan också. Trots att de alla har 

reagerat mycket negativt på beskedet att dramapedagogerna inte ska vara delaktiga i 

sagostafettpassen till våren så är tre av bibliotekarierna ändå positiva till framtiden för 

projektet och tror och hoppas att det kan bli bra ändå. En av dem är mer negativ och uttrycker 

att hon inte vill ta dramapedagogens roll. Hon anser att det inte kommer att vara samma 

projekt längre om de försvinner. Det anser delvis de andra också och en av dem önskar att det 

här får bli ett mellanår och att dramapedagogerna åter kommer in i projektet.      
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5 SLUTLIG ANALYS OCH REKOMMENDATIONER 

Min analys av Give me five/Sagostafetten projektet i Skellefteå är att det är ett mycket positivt 

projekt för alla inblandade och jag får känslan av att det ligger mycket hjärta och drivkraft 

bakom allt arbete med det. Jag får även bilden av att det fungerar bra och att det till stor del 

beror på en bra organisation, att det finns tydliga instruktioner och att bibliotekarierna 

upplever att det finns tydliga mål med vad man vill åstadkomma. När det gäller målen med 

projektet som identifierats i projektplanen och i ansökan till Kulturrådet så anser jag, från den 

bild jag fått av projektet, att målen uppnås i hög grad. Målen med projektet upplevde jag först 

som något svårtolkade men efter  att ha gjort intervjuerna så klarnade de och blev tydligare. 

Exempel på mål som jag upplevde svåra att förstå var framförallt att söka och finna ”de 

magiska ögonblick då konsten gör så att man skälver inombords” och ”det ögonblick då allt 

stämmer”. Ett annat mål som jag upplevde lite svårdefinierat var ”att använda och försvara de 

bilderböcker som skildrar barns inre och yttre världar”. Efter hand som arbetet med 

utvärderingen gjordes blev det även mer tydligt hur man kunde uppleva att målen uppfylls 

eller inte. Genom bibliotekariernas beskrivningar av Sagostafettpassen kan jag se hur fantasin 

och kreativiteten har blommat, att barnen har lyssnats på och att dramapedagogerna har haft 

en viktig roll i den processen då de är bra på att snappa upp barnens tankar och styra passen 

efter dem. Jag har också förstått på bibliotekariernas berättelser att barnens känslor har blivit 

tagna på allvar och fått utrymme, exempelvis i det häfte som gjorts om rädslor. Att få samtala 

om känslor och tankar som kommer upp i och med läsandet och dramatiserandet kring en bok 

är viktigt och ger en djupare förståelse inför framtiden. Som Gabriella Ekelund (2007) också 

uttrycker det i sin bok, ”om man kan samtala om det man läst kan man också uttrycka sig om 

annat i livet”. Det har också i intervjuerna med bibliotekarierna framkommit att fantasin 

flödar, att många barn rycks med i dramatiserandet och att de även spinner vidare på vad 

deras kompisar fantiserar om. Enligt Vygotskij (1995) är det viktigt med fantasi och social 

gemenskap för att kunna utvecklas och för att kunna få nya erfarenheter. Jag upplever därför 

att projektet uppfyller målet med att utforska bilderbokens möjligheter till djup beröring och 

gränsöverskridning på olika plan. Målet är således också i linje med en accepterad tankegång 

på området med syftning på Vygotskijs teori (1995).    

 

I den här utvärderingen har en av de mest framträdande positiva effekterna av projektet enligt 

bibliotekarierna varit samarbetet med dramapedagogerna. Om man ser på de tidigare 

utvärderingar som jag har tittat på så framträder positiva erfarenheter av samarbeten med 
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andra yrkesgrupper även där. I rapporten från första året av Sagostafetten uttrycks att det var 

mycket positivt att bibliotekarier och dramapedagoger genomförde sagostafettpassen 

tillsammans med förskolelärare och barnen, något som fortfarande efter fyra års verksamhet 

verkar vara gällande. I Leka Språka Lära projektet upplevde både bibliotekarier och 

förskolelärare att samarbetet stimulerat och utvecklat deras kompetenser. Min slutsats är att 

samarbeten mellan olika yrkesgrupper med olika kompetenser kan vara mycket givande i 

olika projekt. En annan gemensam nämnare som har framkommit i utvärderingarna är att det 

är givande för bibliotekarierna att få träffa barnen och etablera en kontakt. En intressant åsikt 

som kom fram i Leka Språka Lära utvärderingen var att förskolelärarna uttryckt en önskan att 

det skulle komma in fler nya böcker på förskolan men att det ofta inte blev så. Det har som 

jag ser det projektet Sagostafetten/Give me five bidragit med, både genom att de genomfört 

sagostafettpassen men även att alla förskolor fått boken de använt, samt att de gett andra tips 

på nya böcker och  hur de kan användas. I syftet för Give me five projektet finns även 

beskrivet att barnen ska få uppleva bland annat spännande och farliga nydanande 

bilderböcker. Det hänvisas också till den nymoraliska debatt som pågick våren 2010 om den 

farliga och oroande bilderboken, något som väckte funderingar hos mig kring vad som menas 

med en farlig bilderbok. Det jag kan se i arbetet med projektet är att det verkar positivt att 

arbeta med exempelvis vad som gör en rädd och att det är viktigt att prata om känslor i en 

trygg miljö. Jag har inte fått några indikationer i intervjuerna på att barnen skulle ha blivit 

ledsna eller oroade av böckerna, men att böckerna har väckt känslor som i exemplet med 

Astons stenar där barnen inte hade velat lämna tillbaka en sten de fäst sig vid.     

 

I målen beskrivs att bibliotekarie- och förskolekompetens ska mötas, men i intervjuerna får 

jag en bild av framför allt ett samarbete mellan bibliotekarier och dramapedagoger. Det är i 

alla fall det samarbetet och utbytet som de intervjuade tar upp och beskriver. Överlag så 

tillskrivs dramapedagogerna en viktig roll i projektet, och det är samarbetet dem emellan som 

varit det mest givande för bibliotekarierna. Samarbetet med förskolelärarna har inte kommit 

fram i intervjuerna. Jag kan ändå tänka mig att sagostafettpassen har varit lika inspirerande för 

förskolelärarna och andra vuxna som eventuellt varit med som det har varit för 

bibliotekarierna. Framför allt när det gäller att vidga sitt tänkande kring bilderböcker och vad 

man kan göra med dem, vilket är ett av målen med projektet. 

 

Slutligen kan jag konstatera att de inblandade verkar ha roligt med projektet och det är en 

viktig funktion som är livskvalitetshöjande. Det är ett projekt som jag har blivit inspirerad av 
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inför framtiden. Det har väckt mitt intresse för barnlitteratur och särskilt för bilderboken som 

pedagogiskt redskap men inte minst som något som bara kan nyttjas för nöjes skull.   

 

5.1 Rekommendationer  

Utifrån den här utvärderingen och de erfarenheter jag har fått av intervjuerna och när jag har 

satt mig in i ämnet så har en del tankar om framtiden formats. En tanke som slagit mig är att 

om man vill ha med förskolelärarna och att de ska vara mer aktiva under sagostafettpassen så 

kunde man kanske ge dem roller och instruktioner likt de som bibliotekarierna och 

dramapedagogerna har haft hittills. Kanske är det därför en del blir passiva, just för att de inte 

har en given roll i passen. Det kanske också är ett alternativ när samarbetet med 

dramapedagogerna inte ska fortsätta. I de tidigare utvärderingar jag har tittat på i mitt arbete 

och i intervjuerna jag har gjort så har det lyfts fram att samarbete mellan yrkesgrupper är 

något positivt, att det bidrar med både nya erfarenheter och att man inte behöver dra hela 

lasset själv utan hjälps åt.    

 

En utvärdering av Sagostafetten i Skellefteå med förskolelärarna i fokus skulle vara en bra 

komplettering till den här utvärderingen för att se hur de upplever projektet. Som tidigare 

nämnts har det, parrallellt med den här utvärderingen, gjorts en utvärdering av projektet Give 

me five i Umeå av två studenter som går samma kurs som mig, och i den utvärderingen 

intervjuas förskolelärare. Den utvärderingen ger troligtvis en annan bild av projektet och kan 

vara ett bra komplement, men som jag har förstått så jobbar de lite annorlunda med projektet i 

Umeå. Därför är nog en utvärdering av förskolelärare i Skellefteå kommun ändå att 

rekommendera. Min rekommendation är även att göra en utvärdering av Sagostafetten efter 

nästa års omorganisation, då bibliotekarierna själva ska hålla i sagostafettpassen, för att se hur 

resultatet av förändringen blev. En spontan åsikt som sades i en av intervjuerna var att det inte 

är många projekt som har känts så positiva att arbeta med som Sagostafetten, det är enligt mig 

en viktig poäng hon har och något att tänka på inför framtiden. Mina slutliga 

rekommendationer är alltså: 

 

 Om förskolelärarna ska bli mer aktiva i sagostafettpassen så är mitt förslag att 

inkludera dem i planeringen och att de får en tydligare roll i passen. Det kan eventuellt 

vara svårgenomfört med tanke på att de bara kommer en gång per år med barnen, men 

det är mitt förslag för att få dem att känna sig mer delaktiga.   
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 Utvärdera Sagostafetten ur förskolelärarnas synvinkel i Skellefteå kommun, alternativt 

titta på utvärderingen där förskolelärare som arbetar med projektet i Umeå intervjuats  

av två av mina kurskamrater (Fredriksson & Sjögren). 

 

 Utvärdera Sagostafetten igen efter omorganisationen 2013 då bibliotekarierna ska 

hålla i passen utan dramapedagoger för att se hur det gått.  
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BILAGA 1 

Sagostafettenpasset 2011 

 

Kurt och Kio vill ha koja av Lisen Adbåge 

Blått=Bibliotekspersonalens ansvar 

Svart=dramapedagogens ansvar 

 

Barnen sitter i ring på golvet i biblioteket 

Hej och välkomna  alla barn till biblioteket! Alla ni som är här är utvalda, hedersgäster, för 

att ni är 5 år eller kanske t o m hunnit fylla 6 år! Vet ni vilket år ni är födda? 2005.  Alla barn 

som är födda 2005 i hela Skellefteå kommun (om man vill kan man förtydliga med några 

orter..Burträsk, Byske, Bureå) och ska få vara med i en Sagostafett. Hur många barn är vi här 

idag? Räkna snabbt. Vet ni hur många det är i hela Skellefteå kommun? Över 700. 

Vad är en Sagostafett? Jo, idag ska ni få läsa, leka, sjunga och ramsa tillsammans med oss 

boken Kurt och Kio vill ha koja. Presentation bibliotekspersonal ( tex jag heter … och jobbar 

här på biblioteket i …), det här är dramapedagogen … (låt dramapedagogen berätta sitt namn 

m m).  

Nu måste vi värma upp oss/starta igång sagostafetten: 

Startramsa 

Klappar rytmen i knä och händer. 

 

Simmelisaka kuckeliku 

Krakelikråka mummelimu 

Sagostafetten börjar nu 

 

Visa upp Kurt och Kio vill ha koja- boken.  

Smaka på orden: Kurt och Kio vill ha koja..vad kan rimma på koja?  

Låt barnen komma med förslag är det trögt uppmuntra med att slänga ord några rimord tex 

skoja..ploja, stoja, hoja, boja, osv och sist.dinkelidunkelidoja  

Kan ni sången/ramsan om Dinkelidunkelidoja? Vi gör den tillsammans med rörelser 

Sång 

Dinkelidunkeli doja heter en grön papegoja 

Dinkelidunk heter en munk som bor i en pepparkakskoja 

 

Dramapedagog säger tex Nu vill vi ju veta vad ni alla heter…och presenterar 

namnsången och Clownmattan, TADAAAA! 

 

Barnen går i ring och sjunger. En avlång matta ligger in i ringen. När sången slutar hamnar 

två barn på mattan. De får då gå fram på mattan tillsammans och på slutet säga sina namn och 

göra rörelse till TADAAAA! 

 

Alla kan va me, va me i ringen, alla kan va me idag 

Du är också med, är med i ringen, du är också med i dag 

Tala om vad du heter! 

 

(När alla har fått göra TADAAAA! Sätt er ner i ring igen)  

 

Nu ska vi ta och läsa Kurt och Kio vill ha koja! (Dela ut boken, max 3 barn/bok. Så använd 

böckerna som ni ska dela ut till detta moment eller köp/låna in fler ex.)  
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Läsa boken 

En bra start kan vara att snabbt titta på bokens omslag och fråga: Vad tror ni boken handlar 

om? Sedan läser bibliotekspersonalen boken. Kom ihåg: barnen behöver lite tid på varje 

uppslag eftersom man tar in bilderna.  Var tydlig med: nu vänder vi blad eller visa det. Ibland 

kan man behöva förtydliga att alla tittar i samma bok men i flera exemplar. Läs på ditt sätt och 

vill du ändra ngt ord eller ta bort ngt ord- gör det!  

Kort samtal efteråt: Brukar ni bygga kojor? 

 

Bygga kojor 

Dela barngruppen i fyra eller fem beroende på hur stor den är. Introducera ett kojbygge, visa 

platser och material de kan använda och ge en tidsram. Inspirera barnen att klura ut vad är för 

slags koja och vad man kan göra därinne. 

 

Kojvandring : Kolla vad vi har då! 

Vi går runt och tittar och provar alla kojor och sjunger kojsången..  

 

Sång 

O o o o vi har byggt en koja 

O o o o nu är kojan klar 

O o o o vi har byggt en koja 

O o o o nu är kojan klar 

 

Vad gör man då, vad ska man hitta på, vad ska man göra när kojan är klar? 

Vad gör man då, vad ska man hitta på, vad ska man göra när kojan är klar? 

 

Ställer frågor till gruppen som skapat kojan.  

 

Vad har ni byggt för sorts koja? Vad kan man gör i kojan? När man samtalat med barnen 

fråga är ni stolta över er koja. Vill ni säga :kolla vad vi har då?! 

 

(River kojorna och städar ihop materialet alternativt har dem kvar i biblioteket ett tag.) 

 

Samla alla i ring 

 

Nu ska vi dela ut Kurt och kio vill ha koja till alla förskoleavdelningar(eller till alla 

femåringar) med medföljande material för så fortsätter sagostafetten ute på avdelningarna.. 

Fortsätt gärna att läsa, leka och jobba med boken. Final då alla träffas! 

Berätta om Sagofesten i Skellefteå: 

Sagofest på Nordanå-området, måndag 13 juni kl 10-14. En härlig utedag där man få uppleva 

Kurt och Kio vill ha koja på många olika sätt: kojskoj, språkbus, dans, musik, teater, 

byggande, skapande…Alla välkomna och ni är hedersgäster- allt är gratis! 

Slutramsa 

Simmelisaka kuckeliku 

Krakelikråka mummelimu 

Sagostafetten fortsätter nu… 

 

Ha det så kul med Kurt och Kio och hoppas att vi ses på Sagofesten i juni! 
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BILAGA 2 

Intervjuguide 

 

Intervjufrågor introducerande intervju (gjordes inför uppsatsen för att få en bild av 

projektet) 

 Hur många bibliotekarier arbetar med projektet i Skellefteå? 

 I hur stor omfattning bedrivs projektet? Det vill säga hur många förskolor är med?  

 Hur har arbetet gått till? Hur ofta sker aktiviteter? 

 Har det alltid varit en bibliotekarie involverad/närvarande? 

 Hur väljs böckerna ut? Vilka kriterier? 

 

Intervjuguide 

Först några inledande frågor: 

Hur gammal är du och hur länge har du arbetat som bibliotekarie?  

Arbetar du som barnbibliotekarie och i så fall enbart som det? 

Hur länge har du arbetat med projektet Give me five/Sagostafetten? 

 

Sedan lite mer faktafrågor för att ta reda på hur de arbetat med projektet: 

På vilket sätt har du lagt upp ditt arbete med projektet? 

Har målen varit tydliga? 

 

Vidare så går jag vidare till frågor om upplevelser och erfarenheter från projektet: 

Hur tycker du som deltagare att projektet varit och är att arbeta med?  

Vad har varit det bästa med projektet? Exempel 

Är det något som du inte tycker har fungerat bra? Är det något du tycker skulle ha kunnat 

gjorts annorlunda? Exempel 

Vad upplever du att barnen och de vuxna som arbetar med projektet fått för nya erfarenheter?  

 

Sist avrunda med frågan: 

Vad har du för tankar om ert framtida jobb med projektet? 

 

 

 


