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Erfarenheter från olika projekt där forskare och praktiker 

samarbetat:  

 

VUXBIB-satsningen (2002-2006) Cecilia m.fl. 

Synliggörande-projektet (2009-2010) Karen 

Aktionsforskningsinspirerat utvecklingsarbete på bibliotek (2012-

2013) Cecilia 

KUB-projektet (2012-2014) Cecilia & Karen 

Workshop bibliotekschefer Göteborg (2013) Cecilia & Karen 

Utvärdering av 2020KoM (2015) Cecilia (och Linnéa Lindsköld) 



Å

Idé: ömsesidigt utbyte, dialog, bidra till att projekt bättre styr mot sina 

mål, strategisk omorientering, skapa lärande och offentlig debatt, 

framåtsyftande 

 

Forskare och praktiker utvecklar kunskap i samspel med varandra.  

 

Fokus på hur människor deltar i gemenskaperna som finns i 

arbetslivets vardag, inte på hur individer tar till sig kunskap i 

isolerade sammanhang. 

 

Studerar hur medarbetare tillsammans lär sig se nya mönster, agerar 

på nya sätt och på detta vis skapar kunskap. 



Interaktiv forskning 

Aktionsforskning  

Följeforskning 

 

Datainsamling genom exempelvis kvalitativa och kvantitativa 

metoder (intervjuer, observationer, enkäter, loggböcker, blanketter 

etc.) 

 

Återkoppling exempelvis genom presentationer, gruppsamtal, 

dokument, sammanställningar, nya frågeställningar etc.    

 



 

Frågan om vad som var relevant att beforska, utveckla eller 

utvärdera har ägts av bibliotekspraktiken.  

 

Forskarna har regelbundet kommit med synpunkter på hur frågorna 

bäst kunde beforskas eller utvecklas. 

 

Forskarna har haft nära kontakt med projektdeltagarna och 

regelbundet återkopplat sammanställningar och analyser av 

insamlad empiri.  



Å Ö

1. Nya infallsvinklar och legitimitet. Hur omsätts ny kunskap på 

biblioteken? 

2. Möte mellan olika kulturer. Vad händer när två 

praktikgemenskaper möts? 

3. Osäkerhet kring forskningens och forskarnas roll. Har det 

skett ett skifte i praktikens syn på forskning?  

4. Balansgång mellan närhet och distans. Hur nära får forskare 

komma praktiken? 

 

 



Å  Ö

5. Forskning genom uppdrag. Hur fri är man när man forskar eller 

utvärderar på beställning? 

 

6. Dialog och transparens. Hur kommuniceras forskningens villkor 

och metoder? 

 

7. Komplexitet kring effekter och måluppfyllelse. Vilka resultat kan 

forskningen och utvärdering egentligen komma fram till? 

 



Ö

•Praktikens tysta kunskap artikuleras ofta genom samarbetet. 

•Forskarna får tillfälle att reflektera över relationen teori-praktik, 

kunskaper som kan tas tillvara i forskning och undervisning. 

•För båda parter innebär samarbetet lärande och 

kompetensutveckling. 

•Praktiker får möjlighet att direkt uttrycka sina behov av forskning 

och kunskap. 

•Genom att ta del av bibliotekspraktikens erfarenheter kan nya 

intressanta forskningsproblem formuleras av forskarna. 

 



Å Ä

Uppdraget innebär att forskare följer projektet utifrån ett antal 

perspektiv: 

  

Organisationernas och individernas förmåga att hantera förändring 

blir viktig för ett utvecklingsprojekt där ett av de viktigaste verktygen, 

katalogen, förändras. Vilka kompetensbehov och utmaningar medför 

projektet för biblioteken och dess personal? 

 

Projektet innebär kompetensutveckling, förankring och 

implementering av nya tekniska lösningar vilket kommer att innebära 

behov av djup teknisk kunskap och förståelse. Hur arbetar projektet 

med kompetensutveckling och lärande? Hur förankras projektets mål 

hos biblioteken för att uppnå samspel mellan individ och 

organisation? 

 

 

 



Å Ä

  

Förändrade förutsättningar ger förändrade arbetssätt på olika nivåer. 

Vilka nya arbetssätt utvecklas när nya tekniska lösningar införs? Hur 

förändras den traditionella katalogisatörens/inköparens roll när krav 

ställs på mervärde i form av läsfrämjande och hög tillgänglighet? 

  

Ett av målen med projektet är att tillgängliggöra bibliotekets resurser 

genom medvetet arbete med open source, nya lösningar för e-böcker 

och ett tillgängligt användargränssnitt. Hur når projektet detta mål i 

dialog och samspel mellan användare, systemutvecklare och 

bibliotekspersonal?  



Ö Å
Tidplan  Datainsamling och analys  Kommunikation  

Våren 2015 Analys av projektets mål och 

syften (dokumentanalys) 

Följeforskarna har möte med 

kontaktgruppen  

Information om följeforskningen 

vid Göta avstamp-dagen 

Deltagarnas förväntningar samlas 

in och sammanställs 

Göta avstamp-dagen samt 

kommunikation med 

kontaktgruppen 

Observationer av möten, ev. 

fokusgruppsintervju 

Intervju projektledare 

Material via bloggen Återkoppling 

projektledare/kontaktgrupp 



Ä

 

 

Vad vill ni ha ut av 

forskningen? 


