Referat fra foredrag av Trude Hoel, Universitetet i Stavanger, og FILIORUM – senter for
barnehageforskning. Digitalt bibliotekmøte i Nordland 2020. Referent: Veronica Mørch
Bibliotek og barnehage(barn) = sant. Om partnerskap mellom bibliotek og barnehage
Det er mange gode grunner til å inngå partnerskap med barnehager, og Trude vil med
foredraget bidra med inspirasjon. Hun snakker om mange forskjellige muligheter, og så er
det opp til oss å velge det som inspirerer oss.
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Norge ligner en del på Sverige her. Den ytterste konsekvensen av dette er at færre barn er
del av en lesende hjemmekultur. Dette kan føre til større sosiale forskjeller mellom de som
vokser opp i en lesekultur, og de som ikke gjør det.

På Lesesenteret har Trude Hoel ledet to store utviklingsprosjekter for partnerskap mellom
bibliotek og barnehage:

2

Disse prosjektene har mange lokale avlegger rundt omkring i Norge, og alle er unike for sine
særegne lokalmiljø, og alle er en bekreftelse på at bibliotek + Barnehage = Sant! I Klæbu ble
for eksempel alle barnehagene med i BOKTRAS-prosjektet til slutt.

Hva handler disse utviklingsprosjektene om?

Resultatet var at bibliotekenes utlån økte, og både foreldre og barn oppsøkte biblioteket
mye mer enn det de gjorde tidligere.
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Hva skjedde i barnehagene før og etter at de gikk inn i partnerskap med bibliotekene?
Trude Hoel har sammenstilt en syntese av beskrivelser fra de ansatte i barnehagene:

«Det sier seg vel selv at vi på denne måten begrenset bruken av bøkene
effektivt»
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Bøker ble en del av hverdagen i barnehagen, og de ansatte snakket blant annet om
barnelitteratur på personalmøter og i lunsjen.

Hva løfter bibliotekarene frem som særlig viktig i partnerskapet?

Gjennom partnerskap med barnehagen blir bibliotekaren kjent med ungene og ungene blir
kjent med biblioteket mye tidligere. Det er aldri for tidlig å starte.
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4 tegn på at ettåringen din er en leser:
1)
2)
3)
4)

De henter bøker
De rygger inn i fanget på den voksne
De blar i bøkene
De peker på sidene

Å forbinde bøker med kos, hygge og trøst
Det å lese bøker sammen med de yngste handler om å skape et miljø der det å velge bøker
blir lystbetont og ikke tvang. Det er et mål at ungene skal velge å bli lest for.

Og hva med de ungene som ikke har erfaringer med lesing hjemmefra? Følg etter dem, se
hva de er interessert i, tilby bøker som ligger knyttet opp til interesseområdene deres. Det er
unger som ikke har lesing som en del av hjemmekulturen sin, og da spiller bibliotek og
barnehage en nøkkelrolle.
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Ulike måter å lese sammen med barn
Gjentatt lesing; gir tilgang til forståelse og fordyping – for alle barna.
Å lese bilder; lar barnas blikk og interesser styre meningsskapingen.
Å bruke konkreter; for å forankre forståelsen for de yngste, og for å bygge bredde og dybde i
vokabularet for de eldre. For eksempel ha med noen objekter man finner igjen i boka.
Samtalebasert lesing; utvidende samtaler.
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Spørsmål er et veldig godt virkemiddel, og det er forskjell på lukkede (ja/nei, antall osv.)
spørsmål og åpne spørsmål som inviterer til mer språkbruk (hva finnes bak stjernene, eller
hvorfor er gresset grønt)
Gjennom lesing og samtale kan ungene utvide erfaringsområdet sitt til nye miljøer, nye
gjenstander og nye situasjoner. Dette er en viktig årsak til at samtalebasert lesing eller lesing
med lesestopp har fått fokus de siste årene. Det å delta i utforskende samtaler rundt bøker
har et stort språkstimuleringspotensiale som bieffekt.

Barna skal være aktive medskapere i lesestunden. Gi barna respons på det de sier, lytt til hva
de har å si. Tilpasse til språklige ferdigheter og interessefelt.

Trude Hole trekker avslutningsvis frem noen viktige ting å tenke på:
•
•
•
•
•
•
•

Hvor mange barnehager ønsker dere å samarbeide med?
Vil dere rette samarbeidet mot både småbarnsavdelingene og
storbarnsavdelingene?
Eller ønsker dere kanskje å lage et samarbeid som styrker de
barnehageansattes formidlerkompetanse? Hjelpe de til å bli supre formidlere?
Vil dere ut i barnehagene eller vil dere invitere barnehagene til biblioteket eller kanskje begge deler?
Vil dere styrke barnehagenes boksamlinger?
Kan foreldre låne bøker rett fra barnehagene?
Hvilke bøker tenker dere er viktige å formidle i barnehager? Finnes det éi bok
som alle barn bør lese?

“En ting er helt sikkert; partnerskap mellom bibliotek og barnehage er
grunnleggende viktig for unger, og så er det veldig veldig
kjekt!”
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