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Abstract 
The purpose of this study is to carry out a follow-up study of the reading stimulating project Arts in reading. The 
project was in progress between the years 2007 to 2009 in Sweden and nearly 80 librarians from 57 public librar-
ies participated. The aim of the project was to initiate new methods for how to stimulate reading for children. The 
promoters of the project wanted to initiate the use of new art forms in the work for reading promotion, encourage 
more collaboration with new actors in the culture area, and co-operate more with the children.  

The aim of the present study is to investigate to which extent Arts in reading really succeeded in establish-
ing its goals, whether new methods were brought about, and how this work was done. Another aim is to find out 
how librarians in public libraries work to develop children’s reading.  

The theoretical framework is based on Ragnhild Söderbergh’s term inculturation, Elisabeth Björklund’s re-
search on how children acquire literacy, and Lev S. Vygotskij’s sociocultural approach that analyses how the 
social context encourages children in their learning process. The method used in the study is qualitative inter-
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The follow-up study suggests that the project Arts in reading’s purpose in many ways has been fulfilled. The 
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Inledning  

 
Lässtimulerande arbete för barn är en av folkbibliotekens viktigaste funktioner, en 
grundsten i folkbibliotekens verksamhet.1 Men hur gör folkbiblioteken i praktiken 
för att bedriva lässtimulerande arbete för barn och unga? Denna fråga försöker jag 
besvara i min uppsats genom att använda mig av ett exempel: projektet Läskon-

ster. Mitt syfte är att göra en uppföljning av projektet och jag har undersökt om 
projektet fört med sig något nytt till lässtimulansområdet på folkbiblioteken i Sve-
rige, och vilka metoder, tankar och erfarenheter som har utvecklats ur projektet. 

Det finns inte mycket forskning som analyserar lässtimulerande projekt med 
hjälp av ett teoretiskt ramverk. Att undersöka vilken betydelse ett lässtimulerande 
projekt får om man sätter in det i ett vetenskapligt sammanhang är således min 
motivering till varför denna undersökning behövs.  

Projektet Läskonster (som kommer att beskrivas utförligare i kapitlet Projek-
tet Läskonster och tidigare forskning) pågick mellan 2007-2009 och genomfördes 
i ett samarbete mellan nio länsbibliotek i Mellansverige. 57 folkbibliotek deltog. 
Syftet var att utveckla fler metoder för lässtimulerande arbete på folkbiblioteken 
genom att pröva nya modeller. Man ville även använda ett vidgat textbegrepp och 
visa att lässtimulerande arbete inte bara behöver handla om texten i sig utan att det 
går att blanda in andra konstarter också, exempelvis sång, drama, upplevelser. I 
Läskonsters slutrapport2 används begreppet lässtimulans genomgående (i stället 
för läsfrämjande) och jag tycker detta är en intressant aspekt av projektet: Finns 
det en skillnad mellan begreppen lässtimulans och läsfrämjande? Vad innebär det 
vidgade textbegreppet i praktiken? Jag har dessutom undersökt hur Läskonsters 
metoder inkulturerar barn i läslust, hur man som bibliotekarie kan underlätta för 
barns erövring av litteracitet, hur fantasi och kreativitet stimuleras hos barn, samt 
hur bibliotekariernas och barnens samspel med omgivningen ser ut. (Fullständigt 
syfte och frågeställningar finns på sida 26.) 

                                                 
1 På barns och ungdomars villkor: Svensk biblioteksförenings rekommendationer för barn- och ungdoms-

verksamhet vid folkbiblioteken i Sverige (2003); Unesco:s folkbiblioteks- och skolbiblioteksmanifest (2006), 
s. 5, 7, 10; Bibliotekslag (SFS 1996:1596).  
2 Hedenström, S., Holmén, A. & Lundgren, L. (2010), Läskonster – nya former för lässtimulans: Slutrapport 

från projektet Läskonster.   
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Letar man information om lässtimulerande projekt hittar man många projekt-
beskrivningar som skrivits runt om i landet. Men det finns inte lika mycket forsk-
ning om lässtimulans för barn vid folkbibliotek, vilket är anledningen till mitt in-
tresse för området. Jag har hittat en uppsats, skriven vid Uppsala universitet, som 
har gjort en utvärdering av ett lässtimulerande projekt (Bokslukaren) där ett veten-
skapligt anspråk finns. Men eftersom Läskonster är ett relativt nytt projekt som 
haft som mål att föra in nya tankegångar i biblioteksvärlden anser jag det vara 
intressant att göra en uppföljning av det. En stor del av folkbibliotekens arbete 
handlar om att finna nya vägar för att få fler människor intresserade av att läsa och 
jag vill därför undersöka betydelsen av detta projekt.  

Disposition 

Nedan följer kapitlet Projektet Läskonster och tidigare forskning. Det är till för att 
ge läsaren en förståelse för projektet som jag gör en uppföljning av, samt för att ge 
en beskrivning av relevant forskning inom föreliggande forskningsområde. Däref-
ter kommer kapitlet Teoretiska utgångspunkter och centrala begrepp som beskri-
ver de teoretiska ansatser jag använt mig av och här finns också en beskrivning av 
de begrepp som används regelbundet i uppsatsen. De centrala begreppens mening 
är att ge en tydligare förståelse för ämnet. Kapitlet Syfte och frågeställningar 
kommer därnäst och ligger alltså relativt sent i uppsatsen. Med tanke på detta har 
jag därför i inledningen gett en kort introduktion till vad som undersöks.  

I kapitlet Metod beskriver jag hur jag gått tillväga för att samla in det empiris-
ka materialet. Jag har använt mig av kvalitativa intervjuer och jag intervjuade sex 
bibliotekarier som medverkat i projektet Läskonster. Sedan redovisas mina resul-
tat i kapitlet Undersökning, där koppling till teori och tidigare forskning följer 
löpande. Den huvudsakliga analysen av materialet finns i kapitlet Slutdiskussion 
och till sist kommer en kort beskrivning av uppsatsen i sin helhet i Sammanfatt-
ning. 
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Projektet Läskonster och tidigare forskning 

Då jag anser det vara av vikt att läsaren tidigt får en förståelse för projektet Läs-

konster kommer först en beskrivning av detta. Sedan ges en översikt över tidigare 
forskning som finns inom föreliggande område och som är relevant för min upp-
sats. 

Presentation av projektet Läskonster 

Läskonster pågick mellan 2007-2009 och 57 folkbibliotek i Mellansverige deltog. 
Syftet var att föra in nya metoder för lässtimulerande arbete på folkbiblioteken och 
utveckla barnbibliotekens insatser för barns läsning och läsinspiration. Nära åttio 
bibliotekarier medverkade i en fortbildning där de fick pröva nya arbetssätt och 
inspireras vid gemensamma träffar och studieresor. De nio länen som medverkade 
var Dalarnas län (med 18 bibliotek), Gotlands län (1 bibliotek), Gävleborgs län (8 
bibliotek), Stockholms län (6 bibliotek), Uppsala län (8 bibliotek), Värmlands län 
(4 bibliotek), Västmanlands län (4 bibliotek), Örebro län (4 bibliotek) och Öster-
götlands län (4 bibliotek).3  

Fokuset i Läskonster låg på boken och berättelsen, att hitta nya metoder för att 
kunna förmedla dessa på nya sätt. Man ville pröva fler modeller och konstformer. 
Syftet med detta var att använda det vidgade textbegreppet och visa att lässtimule-
rande arbete inte bara behöver handla om texten i sig utan att även andra konstar-
ter ingår, till exempel bild, teater, musik. Kort sagt, man ville ge en upplevelse av 
boken, en upplevelse utöver själva läsningen, genom att använda sig av fler konst-
former för att skapa ett litteraturintresse.4 Att utveckla bibliotekens lässtimuleran-
de arbete för barn, pröva nya modeller och konstformer, samt engagera fler att 
samarbeta med och göra barnens delaktighet större, var således projektet Läs-

konsters syfte. Projektet utgår ifrån FN:s barnkonvention och det har varit centralt 

                                                 
3 Hedenström, S., Holmén, A. & Lundgren, L. (2010), Läskonster – nya former för lässtimulans: Slutrapport 

från projektet Läskonster, s. 6, 7, 61.   
4 Hedenström, S., Holmén, A. & Lundgren, L. (2010), Läskonster – nya former för lässtimulans: Slutrapport 

från projektet Läskonster, s. 6, 8. 
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att sätta barnen i fokus och att utgå ifrån deras tankar och åsikter i det lässtimule-
rande arbetet. Barnperspektivet är den röda tråden i Läskonster.5   

Översikt över tidigare forskning 

Kerstin Rydsjö och Anna-Carin Elf, vid Institutionen för biblioteks- och informa-
tionsvetenskap vid Borås högskola, har sammanställt en antologi över barnper-
spektivet i ämnet biblioteks- och informationsvetenskap: Studier av barn- och 

ungdomsbibliotek: en kunskapsöversikt. Antologin ger en kunskapsöversikt över 
ämnet och det visar sig att det finns väldigt lite forskning på högre nivå om barn-
bibliotek just nu. Författarna framhåller dock alla de uppsatser skrivna vid ämnets 
olika lärosäten i Sverige och använder sig främst av dessa när de på en samlad 
plats ger en tematisk översikt över vad som finns skrivet om barnperspektivet 
inom biblioteks- och informationsvetenskap.6 Jag har främst använt mig av den 
här antologin som en del av min forskningsöversikt men jag har även använt en 
del definitioner som den innehåller och som presenteras i kapitlet Teoretiska ut-
gångspunkter och centrala begrepp. 

Antologin är indelad i teman och dessa behandlar framförallt medieurval och 
metoder för biblioteksarbete, lässtimulerande arbete, referensarbete, och barnbib-
liotekariernas kompetens och kunskap.7 Antologin tar även upp teoretiska model-
ler och tillämpningar och ett exempel är en analys av bibliotekariens olika roller. 
Den första är marknadsrollen, där användaren ses som en kund som bestämmer 
medan biblioteket verkställer och marknadsför tjänster. Kunden är således subjekt 
och bibliotekarien objekt. Den andra är förmyndarrollen, då bibliotekarien är en 
företrädare för kultur och litteratur, och bibliotekarien är här subjekt medan lånta-
garen/kunden är objekt. Den tredje och sista rollen kallas den participatoriska rol-
len (en samspelsmodell/dialogmodell). Där är både bibliotekarien och låntaga-
ren/kunden aktiva subjekt och bådas kompetenser kommer till uttryck.8  

Även om läsning finns det olika synsätt, vad det anses vara i barnbibliotekets 
kontext. Att stimulera barns läslust och läsvanor är av intresse, till skillnad från 
skolans roll där läsinlärning, läsförmåga och läsförståelse betonas mer. Tre olika 
synsätt på läsning presenteras och det första kallas det pragmatiska synsättet, där 
läsningens syfte är just läsning, det viktiga är att barnet läser och innehållet spelar 
ingen roll. Det andra synsättet är det traditionalistiska, där pedagoger vill förmedla 
god litteratur och läsningens innehåll spelar stor roll. Det sista synsättet, det 

                                                 
5 Hedenström, S., Holmén, A. & Lundgren, L. (2010), Läskonster – nya former för lässtimulans: Slutrapport 

från projektet Läskonster, s. 8.     
6 Rydsjö, K. & Elf, A. (2007), Studier av barn- och ungdomsbibliotek: en kunskapsöversikt, s. 11. 
7 Rydsjö, K. & Elf, A. (2007), Studier av barn- och ungdomsbibliotek: en kunskapsöversikt, s. 19.  
8 Rydsjö, K. & Elf, A. (2007), Studier av barn- och ungdomsbibliotek: en kunskapsöversikt, s. 42. 
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emancipatoriska synsättet, fokuserar på barnens utveckling, bidrar till deras själv-
ständighet och till att de ska bli reflekterande läsare. Man vill utmana barnets 
världsbild genom att använda sig av berättelser.9  

Till barnbibliotekets uppgifter hör, som redan nämnts, att verka lässtimule-
rande. Antologin ger en presentation av diverse lässtimulerande projekt, men ing-
enting nämns om att vetenskapliga uppföljningar på dessa har gjorts.10 Antologin 
presenterar olika synsätt på vad det innebär att skapa läslust. Den första uppfatt-
ningen om vad läslust innebär handlar om att se på läslust som villighet: att man 
endast läser tills något roligare dyker upp, att man är villig att läsa i väntan på nå-
got annat. Den andra uppfattningen av läslust handlar om att se den som vilja: att 
man vill läsa för läsningens egen skull och att läsningen baseras på ett genuint 
intresse. Läslust handlar således mycket om motivation, lusten är en drivkraft för 
läsförmåga och läsinlärning.11 Att arbeta lässtimulerande kan yttra sig i många 
olika metoder. Till exempel är det vanligt att göra medvetna bokurval, bokinköp 
och bokskyltningar på biblioteken för att indirekt stimulera till läsning. Mer direk-
ta sätt att arbeta lässtimulerande är genom bokprat och boktips, vilket innebär att 
bibliotekarien pratar om och presenterar böcker för barn. I boksamtal samtalar 
bibliotekarien och barnen tillsammans om böcker, en dialog förs och ett samspel 
finns i stället för bokpratets individbaserade anförande.12 Till barnbibliotekariens 
främsta uppgifter hör att stödja barns lärande och kunskapsutveckling, att ge barn 
och vuxna informationstillgång, att stödja barns läsning och stimulera till läsning 
för livet, och att stödja barns lärande ur ett medborgarperspektiv. Lässtimulans är 
en central uppgift för biblioteken, men det bör inte bara fokuseras på själva läs-
ningen, andra kulturella/kreativa uttrycksformer måste också stimuleras.13  

Slutligen, i denna kunskapsöversikt har det kommit fram att det inte bara sak-
nas forskning på högre nivå om barnbibliotek utan att det också saknas kritiska 
och analyserande rapporter från barnbiblioteksprojekt.14 Detta är min främsta mo-
tivering till varför jag ville göra en uppföljning av ett lässtimulerande projekt. 

  

Barnet, platsen och tiden 
Eftersom det visade sig att det saknas forskning om barnbibliotek inom biblioteks- 
och informationsvetenskap, ville man komplettera bilden med vad som faktiskt 
finns inom angränsande ämnen. Analys av en rad andra forskningsfält fick fram 
vetenskapliga studier om barnbibliotekens värld och detta resulterade i boken Bar-

                                                 
9 Rydsjö, K. & Elf, A. (2007), Studier av barn- och ungdomsbibliotek: en kunskapsöversikt, s. 43, 44. 
10 Rydsjö, K. & Elf, A. (2007), Studier av barn- och ungdomsbibliotek: en kunskapsöversikt, s. 86. 
11 Rydsjö, K. & Elf, A. (2007), Studier av barn- och ungdomsbibliotek: en kunskapsöversikt, s. 125. 
12 Rydsjö, K. & Elf, A. (2007), Studier av barn- och ungdomsbibliotek: en kunskapsöversikt, s. 128, 130. 
13 Rydsjö, K. & Elf, A. (2007), Studier av barn- och ungdomsbibliotek: en kunskapsöversikt, s. 168, 171. 
14 Rydsjö, K. & Elf, A. (2007), Studier av barn- och ungdomsbibliotek: en kunskapsöversikt, s. 181. 



 10 

net, platsen, tiden: teorier och forskning i barnbibliotekets omvärld.15 I boken pre-
senteras bidrag från olika forskare verksamma i en rad olika forskningsfält. Speci-
ellt relevant för min undersökning är Casper Hvenegaard Rasmussens och Henrik 
Jochumsens kapitel: ”Från läsesal till levande bibliotek – barn, ungdomar och bib-
lioteksrummet”. 

Rasmussen och Jochumsen är lektorer vid Det Informationsvidenskabelige 
Akademi i Köpenhamn och har forskat om biblioteksrummet, speciellt barnbiblio-
teksrummet, och dess utveckling. Samhällets teknologiska utveckling, som man 
först befarade skulle innebära de fysiska bibliotekens försvinnande, har i stället 
bidragit till att skapa nya biblioteksrum. Biblioteksrummet är i en utvecklingsfas 
där biblioteken går från att vara rum med boksamlingar till att bli levande platser 
där användarna ska kunna sammanföras med olika medier, kunskap, kultur och 
andra användare. Hur biblioteksrummet ska upplevas, hur man ska använda det 
och hur förmedlingen av bibliotekens verksamhet ska gå till är frågor som är av-
görande för bibliotekens utveckling, och författarna menar att denna utveckling 
speciellt går att se i barnbiblioteken.16 Eftersom de centrala arenorna i barns liv 
främst är hemmet, skolan och fritiden bör framtidens barnbibliotek utformas som 
en plats där man kan vara, lära och göra, en sammankoppling mellan dessa olika 
arenor. Biblioteket ska vara en levande plats för olika syften och det ska användas 
till mer än utlåning av medier, biblioteken ska kunna erbjuda en upplevelse.17  

Biblioteket ska också vara en plats för lärande, speciellt språkinlärning och in-
formationskompetens. Leken är en informell lärkultur och med den övar barn upp 
sociala och kommunikativa förmågor. Författarna tar upp begreppen becomings 
och beings. Becomings innebär att man ser på barnet som någon som är på väg 
med målet att bli vuxen. En förståelse av barnet som being innebär i stället att man 
betonar barnets eget värde, att barnet har egna behov och rättigheter. Man behöver 
inte förstå dessa begrepp som om de skulle utesluta varandra, det går ofta att sam-
manföra dem, men det centrala i författarnas resonemang handlar om att vi bör 
betrakta barn som beings om vi vill att biblioteksrummet ska vara en plats för lek 
och lärande i samspel.18 Då teknologin har utmanat biblioteket som förmedlare av 
kunskap och kultur handlar en av utmaningarna som biblioteken därför står inför 
om hur man kan skapa ett attraktivt fysisk bibliotek med bra och passande utbud. 

                                                 
15 Barnet, platsen, tiden: teorier och forskning i barnbibliotekets omvärld (2010), s. 11, 12. 
16 Rasmussen, C. H. & Jochumsen, H. (2010), ”Från läsesal till levande bibliotek – barn, ungdomar och 
biblioteksrummet”, s. 20, 213, 214. 
17 Rasmussen, C. H. & Jochumsen, H. (2010), ”Från läsesal till levande bibliotek – barn, ungdomar och 
biblioteksrummet”, s. 214, 217, 224, 226. 
18 Rasmussen, C. H. & Jochumsen, H. (2010), ”Från läsesal till levande bibliotek – barn, ungdomar och 
biblioteksrummet”, s. 217, 218, 230, 231. 
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Ett sätt att klara denna utmaning handlar om att göra biblioteket till en levande 
och allsidig plats.19  

Anna-Karin Styfs uppföljning av ett lässtimulerande projekt 
En undersökning som gör en uppföljning av ett lässtimulerande projekt med ve-
tenskapliga anspråk är en magisteruppsats från Uppsala universitet, Anna-Karin 
Styfs Bokslukaren 2006/07. En utvärdering av ett läsfrämjande projekt i Gävles 

grundskolor. Uppsatsen beskriver ett lässtimulerande projekt, Bokslukaren, som 
var en tävling för barn i årskurs tre och fyra i Gävle kommun. 28 grundskolor 
medverkade i projektet och syftet med Bokslukaren var att främja läslust. Tävling-
en bestod i att tävla i hur mycket man kunde läsa, både individuellt och klassvis, 
och man räknade antal lästa sidor.20 

Uppsatsens syfte var att, ur ett pedagogiskt perspektiv hämtat från Aidan 
Chambers modell för god läsmiljö (som kommer att beskrivas nedan), undersöka 
huruvida Bokslukaren varit lässtimulerande för elever. Uppsatsen frågade om det 
verkligen går att utgå från en tävling när man arbetar med lässtimulerande insat-
ser, och hur tävlingen fungerade ur ett läspedagogiskt perspektiv. Andra frågor 
som ställdes i uppsatsen var: Hur uppfyllde Bokslukaren kriterierna för en god 
läsmiljö? Vad tyckte barnen själva? Kan man se några resultat för att barnens läs-
lust och läsförmåga förbättrats?21 För att besvara frågeställningarna användes en-
käter som eleverna fick svara på och kvalitativa intervjuer med lärarna. Informan-
terna ansåg att barnens läslust stimulerades och att läsningen ökade i och med att 
eleverna medverkade i Bokslukaren. Eleverna själva svarade i enkäten att deras 
läsvanor ökade och att projektet därmed hade en positiv inverkan på deras littera-
turintresse.22 Utvärderingen visade även att projektet till stor del följde Chambers 
kriterier för en god läsmiljö, men författaren riktade också en del kritik mot själva 
tävlingsmomentet som lässtimulerande metod. Att räkna antal lästa sidor skapade 
ett stressmoment för eleverna och i vissa fall blev det mer kvantitativ läsning än 
kvalitativ. Men det positiva omdömet av projektet övertog då syftet med att öka 
intresset för läsning visade sig fungera i och med en medverkan i Bokslukaren. 
Eleverna fortsatte även att visa ett stort intresse för litteratur då projektet avslutats, 
vilket i sin tur utvecklade deras läsförmåga, och både elever och lärare ansåg till 
stor del att Bokslukaren varit en lässtimulerande upplevelse.23 
                                                 
19 Rasmussen, C. H. & Jochumsen, H. (2010), ”Från läsesal till levande bibliotek – barn, ungdomar och 
biblioteksrummet”, s. 236, 237. 
20 Styf, A. (2007), Bokslukaren 2006/07. En utvärdering av ett läsfrämjande projekt i Gävles grundskolor, s. 
7, 8.  
21 Styf, A. (2007), Bokslukaren 2006/07. En utvärdering av ett läsfrämjande projekt i Gävles grundskolor, s. 
4, 5. 
22 Styf, A. (2007), Bokslukaren 2006/07. En utvärdering av ett läsfrämjande projekt i Gävles grundskolor, s. 
21, 47, 50, 52. 
23 Styf, A. (2007), Bokslukaren 2006/07. En utvärdering av ett läsfrämjande projekt i Gävles grundskolor, s. 
47, 50, 52.  
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Aidan Chambers metoder för boksamtal och god läsmiljö 
Aidan Chambers är en brittisk författare och pedagog som skrivit metodhandled-
ningar i hur man stimulerar barns läsning och språkinlärning genom boksamtal 
och genom att skapa en god läsmiljö. I metoden som Chambers kallar för boksam-
tal är skönlitteratur den främsta källan till inspiration.24 Då man arbetar med läs-
stimulans är det viktigt med läserfarenheter, och i läsprocessen finns något som 
kallas ”läsandets cirkel”. All läsning börjar med ett val, och för att kunna välja vad 
vi ska läsa är bokbestånd, åtkomlighet, tillgänglighet, skyltning och presentation 
viktiga; det handlar om att tillhandahålla skönlitteratur så att man fritt kan välja 
det man vill läsa för stunden. Steg två handlar om läsandet, vilket innefattar tid för 
läsande, högläsning och tyst läsning. Steg tre handlar om reaktion och respons, 
vilket man får genom organiserade boksamtal där man på ett vardagligt sätt pratar 
om vad man läst. I mitten av denna cirkel, som beröringspunkt mellan alla stegen, 
bör ett vuxenstöd för barnen finnas för maximal utdelning av deras läsning.25  

Boksamtalet utmärks av en helhetssyn på läsandet, det handlar om mycket 
mer än att sitta och läsa ensam; i läsningen ingår även samtal om litteraturen. Att 
diskutera böcker är ett sätt att förbereda barn för vuxenlivet där reflektion och 
uttrycksförmåga är centralt för all kunskapsinlärning. Chambers kallar sin sam-
talsmetod för ”jag-undrar-inriktningen”, som går ut på att ställa frågor som upp-
muntrar till samtal. Det som främst påverkar barn till att bli läsare är vad de hör 
andra berätta om, vad de blir uppmuntrade till. Alla behöver engagemang och in-
spiration från omgivningen för att vilja läsa. ”Jag-undrar-inriktningen” karakteri-
seras av att man utgår från att allt är värt att berättas om en läsning av en text, att 
alla tolkningar är lika värdefulla för samtalet och läsningen. Vill man föra ett sam-
tal där alla kan vara med bör man därför ställa öppna frågor, som ”jag undrar”, 
och inte stängda frågor som till exempel ”varför”, eftersom stängda frågor kan 
upplevas utesluta vissa svar.26  

Chambers delar upp ett boksamtal i tre delar. Att utbyta entusiasm handlar om 
att dela med sig av vad man läst, berätta om handlingen och vad man tyckte. Den 
andra delen, att utbyta frågetecken, handlar om att försöka göra en tolkning av 
texten och försöka förklara det man tyckte var svårt. Ett bra boksamtal ger utrym-
me för olika tolkningar och innebörder. Den tredje delen, att utbyta tankar om 
kopplingar/textens mönster, handlar om att försöka hitta mönster i språk, stil, form 
och berättarteknik, det är ett sätt att komma vidare med texten och dess innebörd. 
De tre delarna sker nästan aldrig steg för steg utan går in i varandra och kärnan i 
det hela går ut på att jämföra texter med varandra, utbyta läsupplevelser, vara re-
flekterande och på så vis utveckla läsningen.27 ”Jag-undrar-inriktningen” handlar 

                                                 
24 Chambers, A. (1994a), Böcker inom oss – Om boksamtal, passim. 
25 Chambers, A. (1994a), Böcker inom oss – Om boksamtal, s. 13, 83. 
26 Chambers, A. (1994a), Böcker inom oss – Om boksamtal, s. 9-11, 16, 56, 60. 
27 Chambers, A. (1994a), Böcker inom oss – Om boksamtal, s. 18-23. 
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om att skapa en dialog och ett gemensamt förståelsemönster av en text. Chambers 
menar att detta sätt att diskutera kring böcker, att dela läserfarenheter, stimulerar 
barns läsning och gör dem till reflekterande individer.28  

Miljön runt omkring oss spelar också stor roll för vår läsning. Var man läser 
spelar roll för hur man läser, omgivningen är betydelsefull för läsningen och sti-
mulerandet av läsning. Men det handlar inte bara om yttre förutsättningar när man 
vill skapa en god läsmiljö; våra inre förutsättningar, så som känslor och humör, 
spelar också roll. Även läsningens syfte spelar roll, är det för nytta eller nöje, och i 
vilket socialt sammanhang läser vi? Dessa frågor är väsentliga då vi vill skapa 
välkomnande och inspirerande miljöer för läsning.29 Vad som mer är av stor vikt 
är att ge barn fri tillgång till mycket litteratur av olika sorter och för olika syften. 
Det är viktigt att presentera böckerna väl, om man gömmer undan böckerna göm-
mer man också undan läsandets centrala funktion. Vidare betonas vikten av lästid, 
om barn ges tid till läsning ofta och regelbundet finns det också en bra chans för 
att den vanan sitter kvar i vuxenlivet.30  

Att prata om sina egna läsupplevelser inspirerar i bästa fall andra. I Chambers 
pedagogik är vuxenstödet väsentligt, oavsett hur man arbetar för lässtimulans.31 
Lästid, boksamtal, och ett bra, fritt och lättillgängligt bokbestånd är grundvillkor 
för en god läsmiljö. Även högläsning är en nödvändighet för att stimulera till läs-
ning; att läsa berättelser, sagor, rim och ramsor, med mera lägger en god grund för 
fortsatt intresse.32 Läsningen i Chambers pedagogik ses som en social aktivitet och 
det är viktigt att vi delar med oss av våra läsupplevelser för att stimulera andras 
läsning. Att bearbeta en text, att sätta den i ett större perspektiv, till exempel ge-
nom att rita, måla, göra modeller av handlingen, skriva något eget om texten, dra-
matisera den etcetera är olika sätt att göra barnen uppmärksamma på vad de läst. 
Att låta barnen upptäcka litteraturens möjligheter vad gäller fantasi och frihet gör 
dem till reflekterande läsare.33   

Rigmor Lindö – språkinlärning och språkundervisning 
Rigmor Lindö är universitetslektor och lärarutbildare vid Institutionen för pedago-
gik och didaktik vid Göteborgs universitet. Hon beskriver hur man kan bedriva 
språkundervisning som stimulerar alla barn till att förbättra sina skriv- och läsför-
mågor. Litteratur och textsamtal är väsentliga när barn lär sig att tala, läsa och 
skriva och Lindö vill visa att den gemensamma läsningen är av stor betydelse i 
inlärningsprocessen. För att skapa läslust och utveckla barns läsförståelse måste 

                                                 
28 Chambers, A. (1994a), Böcker inom oss – Om boksamtal, s. 24, 30. 
29 Chambers, A. (1994b), Böcker omkring oss – Om läsmiljö, s. 9. 
30 Chambers, A. (1994b), Böcker omkring oss – Om läsmiljö, s. 12, 13, 15, 24, 46. 
31 Chambers, A. (1994b), Böcker omkring oss – Om läsmiljö, s. 16-18. 
32 Chambers, A. (1994b), Böcker omkring oss – Om läsmiljö, s. 50, 57.  
33 Chambers, A. (1994b), Böcker omkring oss – Om läsmiljö, s. 104-107, 116. 
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man låta dem möta olika sorters berättelser. Berättande, gemensam läsning, littera-
tursamtal, och reflekterande skrivning, är nyckelorden för forskningen Lindö pre-
senterar.34 Det är viktigt att elever får lära sig att tala om texter, att utbyta tankar 
om sin förståelse, och att jämföra och problematisera innehåll i olika texter. Att 
stimulera språket är centralt för kunskapsinlärningen och att ha en god textkompe-
tens är nödvändigt för alla. Att berätta, läsa högt och samtala om text (att vara i 
interaktion med varandra kring läsandet) är en bra början för att utbyta tankar, 
värderingar och erfarenheter.35  

Lindö vill uppmärksamma en bredare betydelse av begreppet textkompetens 
(literacy) som hon menar inte bara innebär litteraturupplevelser utan också förmå-
gan att kunna möta andra medier. En vidare definition av textkompetens innebär 
att begreppet inte bara innehåller läs- och skrivförmåga. Samtal, reflektion, att 
upptäcka olika kunskapsområdens samband, att ta ställning till ny kunskap och 
integrera den med tidigare kunskap ingår också. Skönlitteratur kan få elever att 
känna sig delaktiga och uppmuntra till samtal på ett annat sätt än facklitteratur. 
Textkompetens gör elever till reflekterande samhällsmedborgare och Lindö menar 
att detta når man med gemensam läsning och litteratursamtal.36  

För att skapa läslust behövs en dynamisk läs- och skrivkultur. Tillgång till va-
rierande litteratur, högläsningsrutiner, gruppläsning, tyst läsning, boksamtal och 
reflekterande skrivning betonas. Att skapa dialoger kring läsningen likaså, och 
litteraturläsningen får en demokratisk potential då en mångfald av röster, tankar 
och värderingar får komma till tals.37  

Sagostunden lyfts fram som en pedagogisk uppgift. Den stärker barnens själv-
uppfattning genom att den stimulerar språk och kreativitet och har en terapeutisk 
funktion. Det är viktigt att barnen får ena sin språkutveckling med upplevelser och 
erfarenheter, och högläsning, gemensam läsning och textsamtal är nödvändiga 
metoder för att nå självständig läsning.38 Lindös språkundervisningsmetod som 
utgår ifrån sagor kallas Sagoskolan. Sagor ger nya möjligheter i språkinlärningen i 
och med deras pedagogiska och didaktiska värde, och sagan är ett hjälpmedel för 
barns språkutveckling och ett flexibelt instrument för läraren. Fantasin i sagorna 
främjar även barns emotionella och kognitiva utveckling.39 I Sagoskolan sätts stort 
fokus på bild och språklig gestaltning eftersom uttryck i bild är ett sätt att säga 
något som inte kan sägas på andra sätt. Bild och tal är också något som måste var-
vas in i lästräningen för en harmonisk språkutveckling, vilket sagorna är en bra 
metod för eftersom de inrymmer dessa moment. Att bearbeta sagorna är även det 

                                                 
34 Lindö, R. (2005), Den meningsfulla språkväven, passim.  
35 Lindö, R. (2005), Den meningsfulla språkväven, s. 7, 8.  
36 Lindö, R. (2005), Den meningsfulla språkväven, s. 13, 14.   
37 Lindö, R. (2005), Den meningsfulla språkväven, s. 14, 16.  
38 Lindö, R. (2005), Den meningsfulla språkväven, s. 49-51, 76, 102. 
39 Lindö, R. (1968), Sagoskolan, s. 13, 26.  
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viktigt, att diskutera, gestalta och skriva.40 Lindö menar vidare att språkutveckling 
via sagor innefattar bland annat begreppsträning, språkutveckling, samtal, rollspel 
och drama. Sagoskolan stimulerar barns språkutveckling eftersom den uppmuntrar 
dem till att berätta, teckna, skriva, dramatisera, placera sig själv i tillvaron och 
uttrycka relationer till omvärlden.41  

Lindö beskriver nationell och internationell forskning om barns språkinlärning 
som har en helhetssyn på inlärningsprocessen. Lust och samspel betonas och att 
språket utvecklas i en social samvaro.42 Lindö utgår från ett sociokulturellt synsätt 
där den ryske psykologen Lev S. Vygotskij är förgrundsfigur. Lärandet ses som ett 
socialt fenomen invävt i ett socialt sammanhang och människan förstås som en del 
av sin kultur och historia. Språket ses som ett tankeverktyg och har en central be-
tydelse för barnets samspel med, och utforskande av, världen. Språket är en kun-
skapsskapandeprocess och det är viktigt att komma ihåg lekens centrala funktion i 
inlärningen.43 Språkinlärningen bör ha ett gränsöverskridande perspektiv där de-
larna får gå upp i helheten, och tillåta många uttryck, så som kroppsspråk, bild-
språk, tonspråk, tal- och skriftspråk. Tal, sång, dans, drama, skrivande, läsande, 
skapande är alla språkliga uttrycksformer som ingår i en kunskapande process. 
Barn erövrar språket på olika sätt, vissa genom skrivande, vissa genom läsande, 
och därför måste man behandla läsande och skrivande som två sidor av samma 
mynt och inte var för sig.44  

Sammanfattning av tidigare forskning 
Detta kapitel har tagit upp tidigare forskning om barnperspektivet i biblioteksvärl-
den. Bland annat så har bibliotekariens olika roller, olika synsätt på läsning, ex-
empel på lässtimulerande arbete, och en uppföljning av ett lässtimulerande projekt 
för barn, beskrivits. Biblioteksrummets utveckling, metoder för boksamtal och 
god läsmiljö, samt läs- och språkinlärning, har också beskrivits. Här har det kom-
mit fram att undersökningar som sätter in lässtimulerande projekt i ett vetenskap-
ligt sammanhang saknas, vilket är anledningen till varför jag anser att min under-
sökning behövs. Lindö och Chambers framhåller samspelet med omgivningen i 
inlärningsprocessen och att det sociala är centralt i kunskapskontexten. Detta 
kommer att diskuteras mer i teorikapitlet och det är även något jag diskuterar i 
analysen av min undersökning.  

                                                 
40 Lindö, R. (1968), Sagoskolan, s. 29, 33, 39, 47-49. 
41 Lindö, R. (1968), Sagoskolan, s. 52, 90.  
42 Lindö, R. (2002), Det gränslösa språkrummet: Om barns tal- och skriftspråk i didaktiskt perspektiv, pass-
sim.   
43 Lindö, R. (2002), Det gränslösa språkrummet: Om barns tal- och skriftspråk i didaktiskt perspektiv, s. 17, 
20, 98.  
44 Lindö, R. (2002), Det gränslösa språkrummet: Om barns tal- och skriftspråk i didaktiskt perspektiv, s. 7, 
161, 162.  
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Teoretiska utgångspunkter och centrala begrepp 

I detta kapitel beskrivs de teoretiska utgångspunkter jag använt mig av och centra-
la begrepp i uppsatsen. För att ge min undersökning ett teoretiskt ramverk har jag 
utgått från ett tvärvetenskapligt perspektiv. Jag har i min undersökning använt mig 
av en kombination av Ragnhild Söderberghs forskning i barnspråk och läs- och 
skivinlärning, Elisabeth Björklunds forskning om barns erövrande av litteracitet 
och psykologen Lev S. Vygotskijs sociokulturella ramverk. Förutom att teoride-
larna tar upp hur barn inkultureras i läslust, hur barn kan erövra litteracitet och hur 
fantasi och kreativitet stimuleras, så har alla delarna en sak gemensam: den sociala 
kontextens betydelse. Samspel och interaktion betonas vilket är en av anledning-
arna till varför jag valt dessa teorier. De passar ihop med Läskonsters målsättning 
att bibliotekarier ska samverka mer med andra. Barnen ska göras mer delaktiga, 
vara medaktörer i arbetet för att skapa läslust, och dessutom uppmuntras samarbe-
ten med andra kulturaktörer. 

Ragnhild Söderberghs teori om inkulturation 

Ragnhild Söderbergh är forskare och professor i barnspråk och fokus i hennes 
arbete ligger på den tidiga läs- och skrivinlärningens pedagogik. Hon beskriver 
hur barn från tidig ålder kan lära sig det skrivna språket i andra miljöer än skolan. 
Det skrivna språket har traditionellt varit skolans uppgift att lära ut, men Söder-
bergh menar att läs- och skrivpedagogiken behöver en förnyelse, att det kanske 
inte behöver vara skolan allena som lär ut skriftspråket. I och med dagens högtek-
nologiska samhälle upptäcker barnen själva skriftspråket och börjar också använda 
det långt före skolstarten.45 Söderbergh vill visa med sin forskning att barn kan 
lära sig att läsa långt innan de börjar skolan. Som vuxen kan man hjälpa barnen in 
i det skrivna språkets kultur genom att läsa högt, besvara deras frågor om bokstä-
ver och uppmuntra dem när de själva vill börja skriva. Genom vardagen och dess 
mönster, genom samtal mellan barn och vuxen, lär sig små barn tidigt hur ord och 

                                                 
45 Söderbergh, R. (2009), Läsa, skriva, tala: Barnet erövrar språket, passim. 
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verklighet hänger ihop. När barn samverkar med personer som redan är läs- och 
skrivkunniga så inkultureras de i det läs- och skrivkunniga samhället.46  

Det jag har fokuserat på i min undersökning är Söderberghs begrepp inkultu-

ration. Med det menar hon att skrivning och läsning är en del av vår kultur, och 
denna kultur öppnas upp för dem som inte kan läsa och skriva när de tillägnar sig 
läs- och skrivkunnigheter. Genom samspel, till exempel när vuxna läser för barn 
och hjälper dem att lära sig att läsa och skriva, så förs barnen in i kulturen: de in-
kultureras. Ett annat exempel är när barn, både ensamma och tillsammans, leker, 
sjunger, berättar, läser och skriver; de deltar då i inkulturationsprocessen, de in-
kultureras i det skrivna språket.47  

Söderberghs forskning har visat att barn redan från tidig ålder kan lära sig att 
läsa, innan skolan. Hon har gjort observationer av hur små barn lärt sig att läsa 
genom att använda sig av så kallade läskort. Ett läskort är till exempel en bild på 
barnets mamma och så står ordet mamma på kortet. Härigenom lär sig barnet att 
förknippa bokstäverna med bilden, och framförallt, med ljudet av ordet mamma 
som sägs när man pratar om och leker med kortet. Barnen som observerats har i 
samspel med vuxna använt läskort och Söderbergh beskriver hur väldigt små barn 
lärt sig att läsa själva genom denna metod. Att ta fasta på detta samspel mellan 
barn och vuxen när man studerar inlärningsprocessen är centralt.48  

I sin forskning utgår Söderbergh mycket från psykologen Lev S. Vygotskijs 
tankar om förhållandet mellan utveckling och lärande hos barnet och om hur dessa 
processer förhåller sig till samspelet med en vuxen. En huvudtanke i Vygotskijs 
inlärningspsykologi är nämligen att lärandet vilar på en social grund, att man lär 
sig tillsammans genom ett samspel, att lärandet är en social process. För att denna 
process ska kunna komma igång menar Söderbergh att det krävs förtroende, enga-
gemang och intresse, från både barnets och den vuxnes sida. Söderbergh kommer 
också fram till att det är barnen själva som är motiverade till att lära sig att läsa 
och skriva; att läsa och skriva är beskrivet som att vara med i en hemlig klubb där 
läsningen och skrivningen ger förmåner i livet. Lär man sig läsa och skriva kan 
man ta del av en samvaro och gemenskap med andra läs- och skrivkunniga och det 
är barnen själva som motiverar sin inlärning genom att de också vill vara med i 
den hemliga klubben. De vill själva inkultureras i läs- och skrivkunnighet.49  

Våra förutsättningar för språklig kommunikation är givna redan från födseln 
och barns kommunikativa förmåga utvecklas i ett samspel med andra människor. 
Förutom om sina egna undersökningar om barns språkinlärning har Söderbergh 
även skrivit om olika undersökningar där hon tar fasta på barns språkinlärning och 
hur samspelet mellan barn och vuxna i denna inlärningsprocess ser ut. Utveck-

                                                 
46 Söderbergh, R. (2009), Läsa, skriva, tala: Barnet erövrar språket, s. 11, 28, 64.  
47 Söderbergh, R. (2009), Läsa, skriva, tala: Barnet erövrar språket, s. 9.  
48 Söderbergh, R. (2009), Läsa, skriva, tala: Barnet erövrar språket, passim.  
49 Söderbergh, R. (2009), Läsa, skriva, tala: Barnet erövrar språket, s. 139, 159, 162, 163, 170. 
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lingen av språket sker i dialog med andra människor, och barns språkinlärning 
vilar inte bara på deras imitationsförmåga utan omfattar en aktivt skapande pro-
cess. Samspelet grundar sig i engagemang och kärleksfullhet, motparten anpassar 
kommunikationen efter barnets intresse och förmåga.50  

Elisabeth Björklunds litteracitetsbegrepp 

Elisabeth Björklund är lektor i didaktik vid Göteborgs universitet. I hennes av-
handling Att erövra litteracitet: små barns kommunikativa möten med berättande, 

bilder, text och tecken i förskolan använder hon sig av begreppet litteracitet. 
Björklund utgår från en vidare förklaring av begreppet än vad som traditionellt 
gjorts. Litteracitet innefattar skrift i någon form, bilder, berättande, ritande, sjung-
ande, och olika sorters kommunicerande. I avhandlingen undersöks hur små barn 
erövrar och uttrycker litteracitet, hur små barn involveras i läsande och skrivande 
när de går i förskolan, samt hur litteracitet förstås i en social, kulturell och histo-
risk kontext.51 Ordet litteracitet kommer från engelskans literacy, vilket brukar 
översättas med läs- och skrivkunnighet, men Björklund vill som sagt lyfta fram en 
vidare innebörd av begreppet då hon översätter det till litteracitet. Läsande och 
skrivande ingår, men det nya i hennes begreppsförklaring är att begreppet nu fått 
en större betydelse, det innefattar även tecken och bilder. Att endast tänka på lä-
sande och skrivande som litteracitet är begränsande i vår vardag då vi kommunice-
rar och tillämpar oss information på många olika sätt. Bilder och tecken används 
ofta i kommunikativt syfte.52 Jag har använt Björklunds förklaring av litteracitets-
begreppet då jag analyserat projektet Läskonster.  

Skrivande och läsande, kommunikativa processer, är något barn möter tidigt i 
livet och ett samspel i en social omgivning är början på inlärningen. Det talade 
språket, kroppsliga uttryck så som mimik och gester, skapande verksamheter ge-
nom bild, lek, rörelse, sång, dans och drama – allt detta är begynnelsen till att er-
övra litteracitet, att bli en skrivande och läsande individ. Björklund har fokuserat 
på detta när hon undersöker förskolebarns litteracitet och hur den uttrycks i ett 
socialt, kulturellt och historiskt sammanhang.53 Björklund menar att litteracitet är 
en mänsklig form av kommunikation och för att bli en samhällsmedborgare behö-
ver man lära sig skriftspråket, det är en demokratisk rättighet att lära sig erövra 
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litteracitet. Hon menar också att det sociala samspelet är en nödvändighet i denna 
process därför att litteracitet uppstår i en interaktion med andra.54  

Avhandlingens viktigaste forskningsresultat är en ökad kunskap om litteracitet 
där begreppet inte bara relateras till språk och språkutveckling utan även saker 
som bokbläddring, bokläsning (som genomförs av andra), och egen låtsasläsning, 
alltså det som sker innan barnet lärt sig läsa rent formellt. Björklund vill visa att 
litteracitet är en uppsättning av sociala aktiviteter som medieras genom text. An-
ledningen till att även små barn innefattas av begreppet är att litteracitet ses som 
ett tillstånd man alltid befinner sig i, och det kan uppstå var som helst, när som 
helst, i vilket sammanhang som helst.55  

Begreppet erövra som Björklund valt att använda betyder i detta sammanhang 
att agera och uttrycka kunskap om litteracitet. Det är något aktivt, offensivt, och 
det sker i samspel med andra. Att erövra litteracitet är en pågående process där 
drivkraft är väsentligt.56 Viktigt för barnens litteracitetsutveckling är bokläsning 
och högläsning, både individuellt och tillsammans med andra barn och vuxna. 
Genom bokläsning lär sig barn olika regler för läsning/litteracitet, de lär sig förstå 
att språket berikas och att det handlar om en fiktiv, fristående värld som man för-
hoppningsvis kan förundras av, vilket är en av de största tillgångarna för litteraci-
tetserövrande.57  

Boken är den mest centrala artefakten i barnens litteracitet, den har flera funk-
tioner: berättande, läsande, dialogskapande, teckenskapande handlingar, etcetera. 
Boken fungerar också som ett redskap för interaktion, den blir en länk för kom-
munikation mellan barnen och mellan barn och vuxna.58 Bokens specifika praktik 
handlar om att barnen bläddrar, bär runt på boken, granskar, utforskar, pekar, läser 
tyst, läser högt, läser ensam eller tillsammans. Ofta blir boken en punkt för samtal. 
Boken kan också fungera som ett sällskap, barnen använder den ofta som en föl-
jeslagare, och ibland även som tröst. Boken används gärna som utgångspunkt för 
sång och den används många gånger i lek. Genom bokaktiviteter och låtsaslekar, 
till exempel att man leker att man läser, så utvecklas barns narrativa kompetenser, 
bokaktiviteter leder barnen in på läs- och skrivområdet. (Låtsasläsning innebär att 
vända blad och berätta om handlingen, det kan ske i tysthet eller med andra där en 
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dialog förs.)59 Just bokbläddring är något centralt i barns litteracitet. Barn som 
tidigt provat på att hålla på med text och bild går sedan in i skrivande och läsande 
som kompetenta meningsskapande individer.60 Allt detta kan så sammanfattas med 
att barnen själva skapar sin praktik med boken, boken används på flera olika sätt 
och det ingår i deras erövrande av litteracitet. Här visas också att tecken, bilder, 
symboler hör ihop med bokläsning, vilket bidrar till Björklunds vidare förklaring 
av litteracitetsbegreppet.61  

Vikten av att tidigt skapa en vana med böcker visas också i studien. Barn vill 
själva läsa när de ser andra läsa, de blir inspirerade och erfarenheter blir till egen 
litteracitetspraktik, vilket högläsning är ett exempel på. Att knyta samman text, 
läsning och sagor med barnens vardag, till exempel genom sagostunden på försko-
lan där personalen berättar och sedan frågar vidare, knyter samman berättelsen 
med barnens egna erfarenheter. Genom detta involveras barnen i litteracitet. Sam-
tal om vad man läst bidrar till barnens abstrakta tänkande och fantasi.62 Det är ock-
så grundläggande att ha tillgång till mycket böcker hela tiden, att ge böckerna en 
central, naturlig plats i vardagen för att visa böckernas viktiga del av vår kultur.63  

Vad Björklunds studie mer visat är att barn redan från början är kulturella in-
divider, inte bara på väg att bli det, och att de är aktiva skapare av sin egen littera-
citet. Detta ses bland annat i deras lek, där en viktig del av interaktionen kring 
litteracitet sker, barnen framhäver gärna sig själva som läsare, skrivare och ritare. 
Den sociala kontextens betydelse är vad som ger näring åt barnens interaktioner, 
när deras litteracitetserfarenheter byts. Barnens litteracitetshandlingar är kultur- 
och meningsskapande och den vidare betydelsen av litteracitetsbegreppet visar 
barnens egen kompetens och att de erövrar litteracitet redan från väldigt tidig ål-
der.64 Studiens viktigaste bidrag till forskningen är alltså att barn erövrar litteraci-
tet i dessa vida bemärkelse i samspel med andra. Slutsatserna som Björklund drar 
är att barnen erövrar berättande och läsande utan inbördes ordning, de vill ha 
böcker med ett mer komplext innehåll, de gör aktiva val i sin läsning och de fram-
ställer sig själva som berättare, läsare och skrivare.65  
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Lev S. Vygotskijs sociokulturella teori 

Lev S. Vygotskij var en rysk psykolog och pedagog vars sociokulturella teori jag 
använt delar av i min undersökning. Jag har främst fokuserat på hans tankar om 
interaktion som det centrala i barns inlärningsprocess, liksom hans definition av 
fantasi och kreativitet och förklaringar om hur dessa förmågor kan utvecklas. 

Barnets kulturella utveckling innehåller två huvudfaktorer, som också tar del 
av barnets organiska utveckling – den biologiska och den sociala faktorn. Det kul-
turella beteendets medel understöds av omgivningen, den kulturella utvecklings-
processens struktur bestäms av yttre influenser, av det sociala. Individens beteende 
är en funktion av beteendet hos den sociala helhet denne tillhör. Någon slags sti-
mulans från omgivningen behövs för att inlärningsprocessen ska fortgå och yttre 
stimuli ersätts sedan av inre stimuli. Yttre stimulans orsakar direkt en reaktion i 
det inre medvetandet som sedan kan fortsätta utvecklas.66  

Vygotskij menar att tänkande och språk är nyckeln till hur vi förstår det 
mänskliga medvetandets struktur. Inlärningsprocessen börjar långt innan skolans 
inlärning börjar, barn har redan gått igenom flera utvecklingsstadier innan de bör-
jar skolan som man måste ta i beaktande när man ser till inlärningsprocessen. Vy-
gotskij skiljer mellan utveckling och inlärning, men menar att dessa två processer 
förs samman främst i en skolmiljö, eller inlärningsmiljö om man så vill. Det mest 
centrala i barns utvecklings- och inlärningsprocess är att de lär sig genom ett sam-
spel, en interaktion med en omgivning, i ett socialt sammanhang.67  

Den potentiella utvecklingszonen innebär att barnet befinner sig i en zon där 
det i dag kan klara något med hjälp av en vuxen som det i morgon kan klara själv-
ständigt. Inlärningen ska stämma överens med barnets utvecklingsstadium, barnets 
faktiska utvecklingsnivå, som tillsammans med den potentiella utvecklingszonen 
är av avgörande betydelse för barnets relation mellan inlärning och utveckling. 
Den potentiella utvecklingszonens regel är att bra undervisning karakteriseras av 
att den tränger förbi utvecklingen, utmanar det barnet redan kan, så att barnet kan 
utveckla sina kunskapsförmågor. Alla psykiska processer uppträder två gånger: 
först genom en social, kollektiv, aktivitet (en interpsykisk funktion) och sedan 
som en individuell aktivitet, då har den psykiska processen omvandlats till en inre 
egenskap hos barnet (intrapsykisk funktion). Ett exempel på en sådan utveckling 
är språkinlärningen, språket är ett kommunikationsmedel för barnet och männi-
skorna runt omkring det. Inlärningen stimulerar en rad inre processer hos barnet, i 
relation till omgivningen, och inlärningen är vad som skapar den potentiella ut-
vecklingszonen. Inlärningen i sig är inte en utveckling utan den frammanar psy-
kiska utvecklingsprocesser, och därför är inlärningen nödvändig för att barn ska 
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utvecklas. Barns relationer till sin omgivning framkallar tal och tänkande och är 
en källa till att barn vill lära sig.68  

Leken har en central roll i inlärnings- och utvecklingsprocessen. Leken är en 
dominerande utvecklingskälla och handlar inte bara om barnets lustupplevelser. 
Leken styrs av drifter, behov och handlingsmotiv och är ett sätt att utveckla inre 
tal, logisk minne och abstrakt tänkande. Det är som att barnet försöker hoppa över 
en nivå i sitt normala beteende i sin lek och därför skapar leken den potentiella 
utvecklingszonen. Det är en målmedveten aktivitet som startar med en imaginär 
situation, en reproduktion av en riktig situation.69 Barn lär sig genom lek att känna 
igen handlingar och skapa en medvetenhet om allt som finns i omgivningen. Att 
skapa en imaginär situation är ett medel för det abstrakta tänkandet i ett utveck-
lingsperspektiv.70  

Fantasi och kreativitet 
En grundinställning för Vygotskijs tankar kring fantasi och kreativitet är att alla 
människor, även väldigt små barn, är kreativa och skapande individer. Fantasin är 
den kreativa förmågan och för barn ligger skapandegrunden i leken. Det finns ing-
en motsättning mellan fantasi och verklighet i Vygotskijs kulturella teori, och han 
har försökt förklara hur vi skapar våra föreställningar, hur vi tolkar och gestaltar 
dem, för att visa hur en skapande pedagogik kan gå till.71  

Begreppen kreativitet och skapande har samma innebörd i Vygotskijs teori, 
och med kreativitet menar Vygotskij en mänsklig skapande aktivitet, som både 
kan ha yttre och inre konstruktioner. Att bevara tidigare erfarenheter är av stor 
betydelse för den kreativa förmågan, det anpassar människors integration med 
omvärlden.72 Det kreativa beteendet, även kallat det kombinatoriska, innebär att vi 
bevarar och bearbetar tidigare erfarenheter så att vi ur dessa kan skapa nya situa-
tioner, nya beteenden. Det är människans kreativa aktivitet som gör att hon kan 
vara framtidsinriktad och inte fastna i det förgångna. Fantasin är grunden för all 
kreativ aktivitet och alla människor kan skapa. Skapandet är således ett nödvän-
digt livsvillkor och de kreativa processerna finns redan från tidig ålder, då främst i 
leken som är en kreativ bearbetning av erfarenheter.73  

Den kreativa aktiviteten är en komplex och långsam process som går från enk-
lare till mer sammansatta former och att hela tiden skaffa sig nya erfarenheter är 
grundläggande. För att förstå sambandet mellan fantasi och verklighet (fantasins 
grundläggande mekanism) har Vygotskij tagit fram fyra sambandsformer som 
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förenar dessa områden. Den första formen innebär att alla fantasiskapelser är upp-
byggda av element från verkligheten, de kommer från människans tidigare erfa-
renheter från verkligheten. Ju fler erfarenheter en människa har desto rikare fanta-
si. Därför är barns fantasi inte lika utvecklad som en vuxens och vill man lägga en 
grund för barns skapande verksamhet är det viktigt att vidga deras erfarenheter.74  

Den andra sambandsformen är mer komplicerad, enligt den finns ett samband 
mellan fantasikonstruktion och komplexa företeelser i verkligheten. Denna sam-
bandsform innebär att fantasin även kan skapas av nya kombinationer av andras 
erfarenheter. Vi kan till exempel skapa fantasibilder av den franska revolutionen 
genom att läsa historiska texter om den, erfarenheten behöver ej vara vår egen. En 
sekundär, ”lånad”, erfarenhet kan också få oss att skapa fantasikonstruktioner. 
Fantasin har därmed en viktig funktion för människans beteende och utveckling, 
fantasin i sig blir ett medel för att utvidga erfarenheterna. Fantasi och erfarenhet är 
i ett ömsesidigt beroende av varandra. (Första sambandet handlar alltså om att 
fantasin grundar sig på erfarenhet, medan det andra sambandet handlar om att er-
farenheten stödjer sig på fantasin.)75  

Den tredje formen av samband är det emotionella sambandet. Känslor har en 
förmåga att välja ut uttryck, tankar, och bilder som är förenliga med vår sinnes-
stämning. Till exempel, glädje och sorg gör att vi ser på samma sak på olika sätt. 
Precis som människan kan gestalta via yttre uttryck, kan fantasin också vara inre 
uttryck för känslor, det emotionella har inflytande över fantasin. Emotionen har 
både uppenbara och dolda inflytandefaktorer på vår fantasi. Men det finns även ett 
omvänt förhållande mellan fantasi och emotion, det tredje sambandet består av två 
delar: i den första delen inverkar känslorna på vår fantasi, och i den andra delen 
inverkar fantasin på våra känslor. Varje skapelse från fantasin återverkar på våra 
känslor. Till exempel rädslan för mörker, tanken om att någonting gömt sig under 
sängen, som ej är verkligt, framkallar känslor av rädsla som är högst verkliga.76  

Den fjärde formen av samband är nära besläktad med den tredje men den ut-
märks av att en fantasiskapelse i sig själv kan skapa något nytt. Till exempel: ett 
förkroppsligande av en fantasi kan vara en teknisk apparat, ett verktyg (vilket som 
helst) som skapats av människans kombinatoriska fantasi, som ej existerat förut, 
en uppfinning.77 När något nytt skapats till verkligheten sluts den kreativa aktivite-
tens cirkel. Denna cirkel gäller inte bara för praktiska saker (till exempel teknikens 
område) utan också för det emotionella området. Cirkeln består således av två 
faktorer: intellekt och emotion. Både vår känsla och vår tanke styr vårt skapande.78  
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Det som sätter igång en fantasiprocess är behov och strävanden, fantasin är 
beroende av erfarenheter och omgivande miljö, och inte bara en inre verksamhet. 
Under utvecklingsprocessen utvecklas fantasin och den är ett svar på det vi strävar 
efter, en impuls till vårt skapande.79 För att skapa en god pedagogik menar Vy-
gotskij att man måste skapa en motivation hos barnen att lära sig. Till exempel, 
vill man att barn ska lära sig att skriva bör man skapa ett behov av att skriva hos 
dem först. Man måste få dem intresserade av skriftspråket. Eftersom leken är ur-
sprunget till skapandet kan man uppmuntra barns lärande genom lek och skapan-
de.80 Betydelsen av att odla skapandet hos barnen är väldigt viktig. Människan 
uppnår allt genom fantasin. Tack vare fantasin kan vi orientera oss i framtida möj-
ligheter, skapa beteenden för denna framtid. Det pedagogiska arbetets viktigaste 
uppgift är att förbereda barnen för denna framtid, och en utveckling av barnets 
fantasi är en av de mest centrala punkterna i denna process.81  
 

Avslutande kommentar 
I min analys av projektet Läskonster har jag tagit fasta på Söderberghs definition 
av begreppet inkulturation, Björklunds diskussion om hur barn erövrar litteracitet, 
och Vygotskijs förklaring av fantasi och kreativitet. Jag har även fokuserat på det 
som teoridelarna har gemensamt, nämligen den sociala omgivningens betydelse i 
inlärningsprocessen. I min uppföljning av Läskonster har jag med hjälp av dessa 
verktyg försökt förstå och förklara hur projektet bidragit till folkbibliotekens läs-
stimulerande arbete. 

Centrala begrepp i uppsatsen 

I detta avsnitt förklaras i korthet väsentliga begrepp för förståelsen av min uppsats. 
Begreppen är främst definierade utifrån teoriavsnittet men även till viss del utifrån 
avsnittet om tidigare forskning. 

  
Läsfrämjande 

I antologin Barnet, platsen, tiden: teorier och forskning i barnbibliotekets omvärld 
beskrivs begreppet som: ”läsfrämjande, d.v.s. påverka barn och ungdomar att läsa 
mer.”82 I min analys av Läskonster vill jag jämföra detta begrepp med lässtimu-
lans, som beskrivs nedan. 
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Lässtimulans 

Skillnaden mellan läsfrämjande och lässtimulans handlar om att lässtimulansbe-
greppet kan anses vara vidare. Ett av projektet Läskonsters syften var att vidga 
textbegreppet, att behandla berättelser som upplevelser genom nya metoder. Där-
för kan det vara relevant att använda ett mer omfångsrikt begrepp när man vill 
beskriva arbetet för att skapa läslust, för att visa att det handlar om mer än att läsa 
och förmedla text av något slag. I min uppsats har jag genomgående använt mig av 
begreppet lässtimulans när jag skrivit om bibliotekens arbete för att skapa läslust 
för barn. 

 
Barn 

Barn definieras enligt FN:s barnkonvention som alla människor under 18 år83, vil-
ket också är den definition jag utgått ifrån i min undersökning.  
 
Inkulturation 

Läsning och skrivning är en del av vår kultur och när man tillägnar sig läs- och 
skrivkunskaper så inkultureras man i denna kultur. Enligt Söderbergh är inkultura-
tion en process in i det skrivna språket, som kan ske genom lek, sång, läsning, 
skrivning, etcetera. I denna process finns ofta ett samspel med någon som redan är 
inkulturerad, alltså någon som redan kan läsa och skriva.84  
 
Litteracitet 

Begreppet kommer från engelskans literacy som brukar översättas med läs- och 
skrivförståelse. Björklund vill vidga detta begrepp när hon i stället översätter det 
med litteracitet och hon menar att litteracitet inte bara ska förstås som kommuni-
kation med skrift i någon form utan att även tecken och bilder finns med. Berät-
tande, ritande, sång, bilder, tecken, med mera, ska tas i beaktande när man tilläg-
nar sig litteracitet, och detta uppstår i samspel med andra.85 
 
Fantasi och kreativitet 

Enligt Vygotskij är fantasin den kreativa förmågan, grunden för all kreativitet. 
Kreativitet och skapande har samma innebörd hos honom och kreativitet är en 
mänsklig skapande aktivitet. Den kan yttra sig i både fysiska konstruktioner och 
inre fantasier. Att tillägna sig nya erfarenheter, till exempel genom lek och ska-
pande, stimulerar fantasin och kreativiteten.86  
 

                                                 
83 Rydsjö, K. & Elf, A. (2007), Studier av barn- och ungdomsbibliotek: en kunskapsöversikt, s. 23.  
84 Söderbergh, R. (2009), Läsa, skriva, tala: Barnet erövrar språket, s. 9.  
85 Björklund, E. (2008), Att erövra litteracitet: små barns kommunikativa möten med berättande, bilder, text 

och tecken i förskolan, s. 15, 16. 
86 Vygotskij, L. (1995), Fantasi och kreativitet i barndomen, s. 11-20. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet i denna uppsats är att göra en uppföljning av projektet Läskonster och un-
dersöka om projektet fört med sig något nytt till lässtimulansområdet på Sveriges 
folkbibliotek. Jag vill undersöka vilka metoder, modeller, tankar och erfarenheter 
projektet fört med sig och hur lässtimulerande arbete för barn kan se ut i prakti-
ken. Då Läskonster är ett projekt som vill använda det vidgade textbegreppet och 
skapa fler möjligheter för att arbeta med barns läsning, vill jag även undersöka 
innehållet och betydelsen av begreppen läsfrämjande och lässtimulans, genom att 
diskutera dem tillsammans med det vidgade textbegreppet.  

Det har kommit fram ur tidigare forskning att uppföljningar av lässtimuleran-
de projekt med syftet att sätta in dem i vetenskapliga sammanhang inte gjorts i så 
stor utsträckning, och det är därför min motivering till varför jag anser att denna 
undersökning behövs. Att jag valt just Läskonster som projekt i denna undersök-
ning grundar sig i att det är ett tämligen nytt projekt (det avslutades 2009) och att 
det omfattade relativt många bibliotek (57 stycken). Jag tycker dessutom att pro-
jektet är intressant att följa upp därför att det hade som syfte att föra in någonting 
nytt i folkbibliotekens arbete med lässtimulans för barn.  

Frågeställningarna i denna uppsats är utformade efter de teoretiska utgångs-
punkterna som beskrivits ovan, och jag vill genom dessa försöka besvara hur Läs-

konster fungerat som lässtimulerande projekt. 
 
1. a) Hur inkultureras barn i en läs- och skrivmiljö? 

b) Hur ser folkbibliotekens praktiska arbete ut för att stimulera läslust? 
 
2.   a) Hur bidrar folkbiblioteken till att barn ska kunna erövra litteracitet? 
      b) Vilka metoder använder sig Läskonster av för att stimulera läsning? 
 
3. Hur stimuleras barns fantasi och kreativitet genom användningen av Läs- 

konsters metoder? 
 
4. Hur ser samspelet med omgivningen ut i Läskonsters metoder? 
 
5. Finns det någon skillnad mellan begreppen läsfrämjande och lässtimulans? 

Om ja, vilken? 
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Metod 

Jag har använt mig av kvalitativa intervjuer som metod när jag undersökt projektet 
Läskonster. Jag ville undersöka vad för slags tankar det finns kring lässtimuleran-
de arbete för barn, erfarenheter från projektet, vilka resonemang som förs kring 
lässtimulans och om projektet tillfört nya metoder på området. Därför ansåg jag att 
den kvalitativa intervjuformen var mest fruktbar för min undersökning.  

Kvalitativa intervjuer går bland annat ut på att man ska försöka förstå vad in-
formanten känner och tänker, man ska försöka få fram informantens erfarenheter 
och hur dennes föreställningsvärld ser ut. Konfidentialitet är viktigt i forsknings-
mässiga intervjuer. I kvalitativa intervjuer blir resultaten intressanta först när de 
tolkas tillsammans med en teoretisk grund.87 Kvalitativa intervjuer utmärks även 
av hög strukturering och låg standardisering. Det finns flera definitioner av be-
greppet strukturerad intervju. Enligt Jan Trost menas med strukturerad intervju att 
både den som intervjuar och den intervjuade vet vad intervjun ska handla om och 
att man håller sig till ämnet.88 Att använda sig av standardiserade frågor i en inter-
vju innebär att alla frågor är desamma för alla som intervjuas.89 Detta är den defi-
nition jag utgått från, och både jag och mina informanter visste alltså i förväg att 
intervjun skulle handla om projektet Läskonster och lässtimulans, och vi samtala-
de enbart om detta.  

Varför valde jag då en kvalitativ metod och inte en kvantitativ? Till att börja 
med så är en förenklad förklaring av skillnaden mellan kvalitativa och kvantitativa 
metoder att om man vill undersöka vad för slags kunskap någonting innehåller 
lämpar sig kvalitativa metoder, och om man vill undersöka hur mycket av ett visst 

slag så lämpar sig kvantitativa metoder.90 Om man är ute efter att nå generell kun-
skap och numeriska, statistiska analyser i en stor mängd empiriskt material så är 
en kvantitativ metod lämplig, men om man hellre vill få en förståelse av till ex-
empel människors erfarenheter så är en kvalitativ metod lämplig.91 Kvalitativ me-
tod handlar om att tolka och förstå fenomen, om att undersöka vilka underliggande 

                                                 
87 Trost, J. (2005), Kvalitativa intervjuer, s. 23, 24.  
88 Trost, J. (2005), Kvalitativa intervjuer, s. 20.  
89 Trost, J. (2005), Kvalitativa intervjuer, s. 19, 20.  
90 Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009), Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 133. 
91 Svenningson, M., Lövheim, M. & Bergqvist, M. (2003), Att fånga Nätet: Kvalitativa metoder för Internet-

forskning, s. 65.   
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mönster ett fenomen innehåller.92 En kvalitativ metod kan även lämpa sig när man 
vill försöka förstå människors resonemang, reaktioner, handlingsmönster etcete-
ra.93 Jag ansåg att en kvalitativ metod var lämplig för min undersökning för att jag 
ville få en förståelse för vilka erfarenheter och kunskaper bibliotekarier fått genom 
att vara med i projektet Läskonster.  

En annan anledning till varför jag valde en kvalitativ metod var för att initia-
tivtagarna till projektet själva lät göra en utomstående utvärdering av projektet 
Läskonster. Den utvärderingen baserades till stor del på enkäter utskickade till 
deltagarna i projektet, men även på vissa intervjuer. Resultaten finns bland annat 
att ta del av i Läskonsters slutrapport.94 På grund av detta anser jag att min kvalita-
tiva intervjumetod kan bidra till en annan, och kanske mer nyanserad, bild av pro-
jektet då jag belyser vissa deltagares erfarenheter och upplevelser av projektet. Det 
är inte min mening att jämföra mina resultat med utvärderingen som gjorts, på 
grund av uppsatsens omfång vill jag göra en egen uppföljning av projektet för att 
bidra med en annan bild. 

Urval 

De bibliotekarier som medverkat i projektet Läskonster har en expertis på området 
som gjort att jag anser att de alla är representativa för min undersökning. De har 
likvärdiga erfarenheter och kunskaper från projektet som jag ville undersöka. Inför 
min undersökning gjorde jag därför ett slumpmässigt urval. Ett slumpmässigt ur-
val innebär att alla i undersökningen hade lika stor sannolikhetschans att komma 
med.95 Men jag utgick även från en tillgänglighetsprincip i mitt urval. Bland de 
bibliotek som låg inom ett rimligt avstånd valde jag slumpmässigt ut informanter, 
för att det skulle vara tidsmässigt möjligt för mig att utföra intervjuerna. Då den 
kvalitativa metoden i mitt fall innebär att jag valt ut sex bibliotekarier till intervju, 
från 57 medverkande bibliotek, betyder detta att jag inte försöker ge en helhetsbild 
av projektet Läskonster. Jag strävar inte efter att beskriva alla medverkande bib-
liotekariers erfarenheter, utan jag vill ge några exempel på hur projektet fungerat i 
vissa fall. Att det blev sex intervjuer grundar sig i uppsatsens omfång, det var ett 
rimligt antal för min undersökning med kvalitativ metod. Jag var också beredd på 
att eventuellt utföra fler intervjuer om det empiriska materialet ej skulle ha räckt 

                                                 
92 Patel, R. & Davidson, B. (2003), Forskningsmetodikens grunder: Att planera, genomföra och rapportera 

en undersökning, s. 14. 
93 Trost, J. (2005), Kvalitativa intervjuer, s. 14.  
94 Hedenström, S., Holmén, A. & Lundgren, L. (2010), Läskonster – nya former för lässtimulans: Slutrapport 

från projektet Läskonster, s. 43-47. 
95 Eliasson, A. (2010), Kvantitativ metod från början, s. 48. 
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till, men efter sex utförda intervjuer bedömde jag materialet vara tillräckligt för att 
besvara mina frågeställningar och uppsatsens syfte.  

Mitt urval har också med undersökningens reliabilitets- och validitetsfaktor att 
göra. Eftersom jag valt informanter som är representativa för min undersökning, 
eftersom de har en expertis och kunskap i området, stärks reliabiliteten i min upp-
sats. Att använda sig av en strukturerad intervjuform stärker validiteten då man ser 
till att intervjuerna håller sig till det ämne som undersökningen handlar om. Vali-
diteten stärks också av att det slumpmässiga urvalet underlättar för komplettering 
om så hade behövts. För att stärka validiteten ytterligare skickade jag intervjufrå-
gorna till informanterna i förväg för att undvika missförstånd av mina frågor.  

Jag ringde först informanterna för att fråga om de ville vara med i min under-
sökning. Jag informerade även om uppsatsens syfte och hur intervjuerna skulle gå 
till. Anledningen till att jag ringde var för att jag ville komma i direkt, personlig 
kontakt med informanterna, och för att det är mer tidseffektivt än att skicka e-post. 
Sedan skickade jag intervjufrågorna via e-post för att informanterna skulle få för-
bereda sig. Frågorna är utformade efter uppsatsens frågeställningar, som i sin tur 
är kopplade till mina teoretiska utgångspunkter, och de finns med i bilaga 1. In-
formanternas svar behandlas konfidentiellt och jag har gett bibliotekarierna finge-
rade namn. Jag gjorde sex intervjuer och de tog sin plats på respektive biblioteka-
ries arbetsplats. Intervjuerna spelades in med en digital diktafon och jag transkri-
berade dem sedan i sin helhet. Informanterna fick möjlighet att själva bestämma 
om de ville blir inspelade eller inte, men alla gav sitt samtycke till inspelning. In-
spelningstiden på intervjuerna varierade mellan 20-45 minuter och intervjuerna 
var strukturerade och till viss del standardiserade. Jag hade samma grundfrågor till 
alla informanter men det fanns utrymme för att ställa följdfrågor och diskutera 
vidare om det behövdes. Vi höll oss dock endast till ämnet Läskonster och lässti-
mulans. För att varje informant skulle få berätta om sina erfarenheter och upple-
velser av projektet Läskonster så som de själva kände sig bekväma med hölls en 
informell ton. I uppsatsens nästa kapitel följer en presentation av resultaten från 
intervjuerna.  
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Undersökning 

 
Nedan följer en presentation av de resultat som framkommit ur utförda intervjuer. 
Jag har strukturerat avsnitten efter uppsatsens frågeställningar och beskrivit biblio-
tekariernas berättelser i tur och ordning under respektive avsnitt för att hålla deras 
erfarenheter och svar sammanhållande. Analys av resultat och koppling till teore-
tiska utgångspunkter samt tidigare forskning följer löpande genom kapitlet. Först 
följer en presentation av de medverkande bibliotekarierna.  

Presentation av bibliotekarierna 

Eftersom informanternas svar behandlas konfidentiellt har de fått fingerade namn 
och biblioteken de arbetar på har numrerats, detta för att det ska vara enkelt att 
veta vem som sagt vad och vilken berättelse som hör till vilket bibliotek. Nackde-
len med detta är dock att det kan vara relativt lätt att känna igen händelser och 
kanske ta reda på vem som medverkat. Därför har jag försökt formulera mig nå-
gorlunda allmänt om händelser och erfarenheter som delgetts mig under intervju-
erna. I det följande finns en kort presentation av informanterna, med fokus på 
yrke, utbildning och deras olika skäl till att medverka i projektet Läskonster. Här 
framkommer det att alla medverkande i denna studie är kvinnor, men eftersom det 
inte ingår i uppsatsens syfte att undersöka eventuella könsskillnader eller liknande 
som funnits i projektet Läskonster lämnas detta därmed därhän.  

Marguerite, bibliotek ett 
Marguerite är barn- och ungdomsbibliotekarie vid bibliotek ett, en kommuns hu-
vudbibliotek, där hon arbetat sedan 1985. Inom biblioteksvärlden överhuvudtaget 
har Marguerite arbetat sedan 1979 och med barn- och ungdomsverksamhet på 
bibliotek sedan 1985. 1998 tog Marguerite sin högskoleexamen från Borås biblio-
tekshögskola.96 Marguerite ville medverka i projektet Läskonster därför att hon 
anser att om man är bibliotekarie så är det grundläggande att utvecklas. Det är 
viktigt att följa med i biblioteksutvecklingen och ta vara på de tillfällen där man 
                                                 
96 E-post från Marguerite, bibliotek ett, till Anna Danielsson, 2011-01-26. 
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kan få lyssna på andra och lära sig nya saker i sitt yrke. Själva projektet i sig ver-
kade dessutom vara väldigt spännande. Marguerite var en av två bibliotekarier 
från kommunen som medverkade.97 

Sara, bibliotek två 
Sara är barn- och ungdomsbibliotekarie och hon har arbetat på bibliotek sedan 
2000. Efter ett halvår inom biblioteksvärlden började hon arbeta som barn- och 
ungdomsbibliotekarie och har gjort det sedan dess på den filial till kommunens 
huvudbibliotek hon nu är verksam på. Sara läste biblioteks- och informationsve-
tenskap i Uppsala och tog examen 2000. Hon har även studerat engelska, littera-
turvetenskap, musik och skapande svenska.98 Sara ville medverka i projektet Läs-

konster därför att hon tycker det är viktigt med fortbildning i sitt yrke, man bör 
hålla sig uppdaterad med saker som rör yrkesrollen. När det finns tillfälle att träffa 
andra bibliotekarier och utbyta information måste man ta den chansen. Att Läs-

konster hade många medverkande bibliotekarier från olika platser i landet sågs 
som mycket positivt. Det visade sig också att detta stämde, informationsutbyte 
med kollegor från andra bibliotek var en stor del av det som projektet gav. Det var 
bara Sara från bibliotek två som medverkade i projektet.99 Från kommunen med-
verkade till en början 16 personer i projektet, vilket sedan minskades till 12.100  

Tove, bibliotek tre 
Tove är barn- och ungdomsbibliotekarie vid bibliotek tre, huvudbibliotek i kom-
munen. Hon har arbetat inom biblioteksvärlden sedan 1983, på olika bibliotek och 
med olika sysslor. Med barn- och ungdomsverksamhet har Tove arbetat sedan 
2008 på bibliotek tre. Tove tog sin magisterexamen i biblioteks- och informa-
tionsvetenskap från Borås bibliotekshögskola 2005.101 Idéer och inspiration samt 
mer kunskap till yrkesrollen uppgavs som de främsta anledningarna till varför 
Tove ville medverka i Läskonster. Tove framhöll även det faktum att hon inte 
arbetat så länge för barn och ungdomar då projektet började och hon tyckte att det 
kändes bra att medverka för att få mer kunskap.102 Tove var en av två från kom-
munen som medverkade i projektet.103  

                                                 
97 Intervju med Marguerite, bibliotek ett, 2011-01-24. 
98 Intervju med Sara, bibliotek två, 2011-01-27. 
99 Intervju med Sara, bibliotek två, 2011-01-27. 
100 E-post från Sara, bibliotek två, till Anna Danielsson, 2011-02-21. 
101 Intervju med Tove, bibliotek tre, 2011-01-28. 
102 Intervju med Tove, bibliotek tre, 2011-01-28. 
103 E-post från Tove, bibliotek tre, till Anna Danielsson, 2011-02-18. 
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Astrid, bibliotek fyra 
Bibliotek fyra är kommunens huvudbibliotek, där Astrid arbetar som barn- och 
ungdomsbibliotekarie. Hon har arbetat på bibliotek sedan 2004, och med barn- 
och ungdomsverksamhet i tre och ett halvt år på sin nuvarande arbetsplats. Innan 
denna tjänst arbetade hon på ett skolbibliotek under cirka ett halvår. Astrids ut-
bildning består av en magisterexamen i biblioteks- och informationsvetenskap 
från Borås 2008. Hon har även läst kulturvetarlinjen i Linköping med inriktning 
på litteratur och media, och andra kurser.104 Astrid var en av två som medverkade i 
projektet från kommunen.105 I samma veva som Astrid anställdes på sin nuvarande 
tjänst kom hennes chef med ett erbjudande om att medverka i projektet Läskonster 
och eftersom Astrid tyckte det verkade intressant tackade hon ja.106  

Nina, bibliotek fem 
Nina är bibliotekarie på bibliotek fem, kommunens huvudbibliotek. 1975 tog hon 
sin fil. mag. examen från Borås bibliotekshögskola och hon har arbetat på biblio-
tek sedan dess. Den nuvarande tjänsten som Nina har där hon arbetar med barn- 
och ungdomsverksamhet har hon haft de senaste fem eller sex åren. Innan har hon 
haft olika bibliotekstjänster och arbetat med barn- och ungdomsverksamhet i flera 
omgångar.107 Nina var den enda från kommunen som medverkade i projektet.108 
Nina ville vara med i projektet Läskonster därför att det lät spännande och roligt, 
och det fanns ingen tanke på att inte medverka. De medverkande bibliotekarierna i 
projektet kom från många olika platser i Sverige och att få träffa alla dessa sågs 
som mycket positivt. Att lära sig något nytt och få nya idéer tillhörde också anled-
ningarna till varför hon ville vara med. Nina påpekade även det faktum att det 
tyvärr inte ordnas så mycket utbildningar för bibliotekarier med speciell inrikt-
ning, därför ville hon ta chansen den här gången.109  

Selma, bibliotek sex 
Selmas yrkestitel är bibliotekarie med filialansvar. Hon arbetar på en filial till hu-
vudbiblioteket i kommunen, men det var på huvudbiblioteket vår intervju tog 
plats. Selma var färdigutbildad vid Borås bibliotekshögskola 1994 och hon har 
arbetat med barn- och ungdomsverksamhet på bibliotek sedan dess. Innan biblio-
tekshögskolan läste Selma basåret på kulturvetarlinjen i Karlstad och etnologi i 
Uppsala, och hon arbetade även som biblioteksassistent innan 1994.110 Selma ville 

                                                 
104 Intervju med Astrid, bibliotek fyra, 2011-01-31. 
105 E-post från Astrid, bibliotek fyra, till Anna Danielsson, 2011-02-18. 
106 Intervju med Astrid, bibliotek fyra, 2011-01-31. 
107 Intervju med Nina, bibliotek fem, 2011-02-01. 
108 E-post från Nina, bibliotek fem, till Anna Danielsson, 2011-02-18. 
109 Intervju med Nina, bibliotek fem, 2011-02-01. 
110 Intervju med Selma, bibliotek sex, 2011-02-04. 
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vara med i projektet Läskonster därför att hon sökte mer teoretiska kunskaper i 
området barn och unga på bibliotek. Eftersom hon inte inriktat sig på att arbeta 
med barn och unga så ville hon ha grundkunskaper och historik i ämnet. Hon ville 
även skaffa sig mer pedagogiska kunskaper i hur man kan arbeta med barn i 
grupp, eftersom hon inte har någon sådan utbildning i botten. Selma tycker att hon 
lärde sig mycket om detta under projektet, men att man alltid vill lära sig mer.111 
Selma var en av tre från kommunen som medverkade i projektet.112  

Inkulturation och det praktiska arbetet för att skapa läslust 

Söderberghs inkulturationsbegrepp är en av uppsatsens teoretiska utgångspunkter 
(så som det har förklarats på sidorna 16-18). Inkulturation innebär att man tilläg-
nar sig läs- och skrivkunskaper, att man förs in i läs- och skrivkulturen. Det socia-
la samspelet i inlärningsprocessen är viktigt, man tillägnar sig läs- och skrivkun-
skaper tillsammans med någon som redan är inkulturerad.113 Att undersöka hur 
barn inkultureras i en läs- och skrivmiljö, och hur man som bibliotekarie skapar ett 
intresse för läsning, tillhör uppsatsens frågeställningar (se sida 26). Nedan följer 
en redogörelse för hur de medverkande bibliotekarierna arbetar för att stimulera 
barns läsning och läslust på respektive bibliotek.  

Som läsaren snart kommer att upptäcka innehåller de tre första avsnitten i un-
dersökningsdelen liknande exempel och flera av metoderna återkommer. Detta är 
för att metoder som används för att verka lässtimulerande dessutom är sätt att in-
kulturera barn i läslust, underlätta för litteracitetserövring, samt stimulera barns 
fantasi. Detta diskuteras mer i uppsatsens slutdiskussion. 

Bibliotek ett 
Bibliotek etts arbete för att verka lässtimulerande för barn, och för att barn ska 
inkultureras i läs- och skrivlust, börjar med att biblioteket först vänder sig till för-
äldrar till nyfödda barn. De har ett samarbete med BVC (Barnavårdscentralen) och 
arbetar efter tesen att nyblivna föräldrar är mottagliga för argument och vill lära 
sig mycket nytt. Ett gåvobrev delas ut, som innebär att föräldrarna får komma till 
biblioteket och hämta en bok till sitt barn. När gåvobrevet delas ut av BVC till 
föräldrarna berättar barnavårdssköterskorna om biblioteket och vad det kan erbju-
da för barnets språkutveckling. En visning av biblioteket hålls sedan av biblioteka-
rierna när föräldrarna kommer med sina barn till biblioteket för att hämta boken. 
Gåvoböckerna är strategiskt utplacerade i en kista längst in i biblioteket och när 

                                                 
111 Intervju med Selma, bibliotek sex, 2011-02-04. 
112 E-post från Selma, bibliotek sex, till Anna Danielsson, 2011-02-18. 
113 Söderbergh, R. (2009), Läsa, skriva, tala: Barnet erövrar språket, s. 9. 
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föräldrar och bibliotekarie går dit berättar bibliotekarierna om bibliotekets verk-
samhet och vad de kan erbjuda. De visar hur uppdelningen av böcker fungerar och 
talar om att föräldrarna alltid är välkomna till biblioteket, något Marguerite tycker 
är viktigt. Huvudsaken är att föräldrarna får en positiv bild av biblioteket så att de 
kommer tillbaka med sina barn och vistas i biblioteksmiljön.114  

Bibliotekspersonalen medverkar dessutom på gruppmöten för föräldrar på 
BVC, där de informerar om små barns språkutveckling. För bebisar håller Margu-
erite även ett så kallat bokprat på biblioteket. Detta är för att man vill uppmuntra 
barns intresse för böcker, och visa föräldrarna att redan väldigt små barn tycker 
om att hålla på med böcker. Rim och ramsor ingår i dessa stunder och meningen 
är att barn och föräldrar ska få uppleva biblioteket tillsammans. Bibliotekarierna 
vill uppmärksamma hur man som förälder uppmuntrar barnens språkutveckling, 
hur man ger sina barn ett språk genom böckernas hjälp och genom att helt enkelt 
prata med barnet. Att uppmuntra föräldrar och barn att vistas i biblioteksmiljö är 
jätteviktigt, eftersom att vistas bland böcker på ett bibliotek uppmuntrar intresset 
för läsning mer än att gå till badhuset, menar Marguerite. Så första steget till att 
uppmuntra läsning handlar mycket om miljön, att skapa en trevlig plats att vistas i. 
Då lockar man även familjer, privata besökare, och inte bara skola och förskola 
som redan brukar besöka biblioteket. Biblioteket blir, i och med sin miljö, ett al-
ternativ till allt annat som finns i samhället.115  

Biblioteket får alltså en funktion som mötesplats som man kan vistas i krav-
löst, men samtidigt är det en miljö där nästan allt går ut på att uppmuntra språk 
och läslust. Uppmuntran sker inte alltid i direktkontakt med barn och föräldrar 
utan även genom mer långsiktiga metoder som att skapa en välkomnande miljö. 

Att berätta sagor är en stor del av det lässtimulerande arbetet på bibliotek ett. 
Personalen berättar ofta sagor fritt, vissa läser dem ibland. Marguerite anser att 
lässtimulans till stor del handlar om att få barnen till biblioteket, att låta dem höra 
berättelser. I sagoläsningen för de yngre barnen (cirka tre-fyra år) används gärna 
olika attribut, till exempel handdockor, nallar och andra figurer. Biblioteksperso-
nalen klär sig gärna i färgglada kläder från andra länder, har olika smycken och 
skor – allt för att locka barnen till att lyssna och titta när sagorna berättas.116  

I och med att bibliotekspersonalen ofta berättar sagor fritt och använder olika 
tillbehör blir berättelsen en upplevelse där barnen får använda olika sinnen, inte 
bara hörseln. Genom tillbehören och den fria berättartekniken stimuleras barnens 
fantasi på ett annat sätt än om man läser en saga och visar tillhörande bilder. Pro-
jektet Läskonster uppmuntrade till att föra in användningen av olika sinnen i litte-
raturupplevelserna, vilket ovanstående är ett exempel på. 

                                                 
114 Intervju med Marguerite, bibliotek ett, 2011-01-24. 
115 Intervju med Marguerite, bibliotek ett, 2011-01-24. 
116 Intervju med Marguerite, bibliotek ett, 2011-01-24. 



 35 

Bibliotek ett håller också bebiscafé och den här verksamheten startade efter 
deras medverkan i projektet Läskonster. Genom Läskonster hörde Marguerite ock-
så talas om bebissång och så kallade snuttefilmer, filmer baserade på pekböcker 
och gjorda för små barn. Föräldrar i kommunen där bibliotek ett ligger ville gärna 
ha bebissång så även detta startade efter Läskonster. Vad gäller äldre barn, sexår-
ingar, så har bibliotek ett, i samarbete med skolkontoret, visningar av biblioteket. 
Sexåringarna får en speciell inbjudan och på biblioteket får de sitt första lånekort. 
I visningen berättar bibliotekspersonalen om bibliotekets verksamhet och vad man 
kan göra där. När personalen visar barnavdelningen berättar man även historier 
och sagor utifrån en stor tavla som sitter centralt utplacerad. Tavlan är målad av en 
känd konstnär från trakten och innehåller olika sagomotiv som bibliotekspersona-
len berättar runt. Visningar av biblioteket hålls även för äldre barn som går i sko-
lan och de får då dessutom bokprat.117  

Marguerite menar att lässtimulans handlar mycket om att ta barnen på allvar, 
att visa att biblioteket är en plats dit de kan komma och bli lyssnade på. Barnen 
ska känna att bibliotekspersonalen gärna lyssnar på frågor och personalen försöker 
alltid komma med svar. Vid varje visning framhålls också allt man kan använda 
biblioteket till för att alla barn ska känna sig välkomna. Mycket handlar dessutom 
om att försöka fånga dem som är ovana biblioteksbesökare. Man går noga igenom 
uppdelningen och placeringen av böcker. Självklart behöver man inte bry sig om 
uppdelningen, men för den som för första gången kommer in på ett bibliotek och 
inte vet hur man letar böcker kan det vara en bra start.118  

Rasmussen och Jochumsen beskriver, i sin forskning om biblioteksrummet, 
att biblioteken ska erbjuda en plats där man kan vara, lära och göra genom de upp-
levelser man får ta del av.119 Bibliotek ett visar exempel på lässtimulerande arbete 
som karakteriseras av just detta, att barnen får lyssna, upptäcka, titta, uppleva och 
själva ta del av det som bibliotekspersonalen erbjuder. Att inkulturera barn i läs-
ning och skrivning, att stimulera barns läslust, bygger även mycket på biblioteks-
miljön. Man skapar en trevlig plats att vara i. Bibliotekspersonalen på bibliotek ett 
arbetar med olika metoder, både organiserade och mindre organiserade, för att 
skapa läslust. Och de utmärks alla av att ett samspel mellan barn och vuxen ingår. 

Bibliotek två 
Bibliotek tvås främsta metod för lässtimulans, och inkulturation i en läs- och 
skrivmiljö, är bokprat för barn. Bokprat hålls för sexåringar, för barn som går i 
årskurs två, årskurs fem och förut även för elever i högstadiet. Nu bokpratar man 
inte längre för högstadieelever på bibliotek två, i stället håller man ett slags bok-

                                                 
117 Intervju med Marguerite, bibliotek ett, 2011-01-24. 
118 Intervju med Marguerite, bibliotek ett, 2011-01-24. 
119 Rasmussen, C. H. & Jochumsen, H. (2010), ”Från läsesal till levande bibliotek – barn, ungdomar och 
biblioteksrummet”, s. 224, 226. 
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prat för lärarna och försöker på det sättet få eleverna intresserade. Sara berättade 
att i projektet Läskonster gavs det olika exempel på hur man kunde förnya bokprat 
och det var väldigt givande.120 Detta diskuteras vidare i avsnittet om litteracitet. 

Sara ser också samtalet, speciellt det spontana samtalet som uppstår när barn 
kommer in på biblioteket, som en stor lässtimulerande insats. Målet är att fånga 
samtalet som uppstår i ögonblicket, och ta vara på de frågor och tankar som bar-
nen själva tar upp, till exempel om de ber om hjälp med något. Sara menar att i 
dessa samtal finns en stor potential till att sprida läslust och att man måste vara 
lyhörd och entusiastisk, och försöka styra barnen åt olika håll. Läslust skapas i en 
miljö, och de spontana samtalen bygger på miljön i biblioteket. Det är viktigt att 
fånga frågor som dyker upp i stunden och att bygga vidare på dem där och då. Att 
vara inkännande och lyssnande i samtal med barn, för att få reda på vad de tycker 
verkar intressant och vad de inte tycker verkar vara lika roligt, är väldigt viktigt 
enligt Sara. Hon tycker också att bibliotekspersonalen ska bistå barnen för att hitta 
det som passar och som är intressant och på så sätt agera lässtimulerande. Sara 
sade också att på bibliotek två lär man ofta känna barnen som kommer och att 
man inte bara fungerar som en bibliotekarie för dem utan att man även får lyssna 
och ta del av barnens liv på andra sätt. Barnen kanske berättar saker de är upprör-
da över eller så vill de berätta om något annat som är viktigt för dem, och då gäller 
det att ta vara på stunden och agera lässtimulerande. Böckerna kan få vara en del i 
att man som bibliotekarie försöker hjälpa till och visa medmänsklighet, åtminsto-
ne försöker Sara utnyttja sin roll som bibliotekarie på detta sätt, för att göra barnen 
intresserade. Enligt Sara är bokprat och de spontana samtalen bibliotek tvås främs-
ta metoder för lässtimulans.121  

Ett vuxenstöd finns närvarande för besökande barn på bibliotek två, ett vuxen-
stöd som Chambers beskriver som centralt i arbetet för att stimulera läslust.122 I 
Chambers modell för den goda läsmiljön utgår man från ett stort bokbestånd av 
varierande slag, högläsning, tid för läsning och samtal om läsning.123 Dessa saker 
ingår i bibliotek tvås arbete för att skapa läslust, och det visas främst genom deras 
bokprat och dagliga arbete på biblioteket. Precis som för bibliotek ett så bygger 
det lässtimulerande arbetet för barn och inkulturation i en läs- och skrivkultur 
mycket på biblioteksmiljön. Barn och vuxna samspelar.  

Bibliotek tre 
Till det lässtimulerande arbetet på bibliotek tre hör bland annat att förskoleklasser 
kommer till biblioteket var fjärde vecka under terminstid på schemalagda besök. 
Då lånar barnen böcker och har sagostund med bibliotekspersonalen. Det anordnas 

                                                 
120 Intervju med Sara, bibliotek två, 2011-01-27. 
121 Intervju med Sara, bibliotek två, 2011-01-27. 
122 Chambers, A. (1994a), Böcker inom oss – Om boksamtal, s. 13. 
123 Chambers, A. (1994b), Böcker omkring oss – Om läsmiljö, s. 50. 
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även öppna sagostunder för barn mellan tre till fem år, tio gånger per termin. Sa-
gostunderna (både under de schemalagda besöken och under de öppna stunderna) 
karakteriseras av att personalen berättar sagor fritt, någon gång ibland läser de. 
Ibland berättar personalen med hjälp av flanobilder. Flanobilder är bilder man 
sätter upp på en tavla med motiv från en berättelse och så berättar man runt bil-
derna. Sånger, ramsor och lekar brukar också ingå i sagostunderna.124  

Årskurs två blir inbjudna till visning av biblioteket och bokprat. Det hålls 
även bokprat för årskurs ett och tre, om de är intresserade. Ibland händer det att 
Tove åker ut till skolor som ligger utanför i kommunen och håller bokprat för dem 
i deras skolmiljö. För barnen i årskurs två brukar Tove börja med visningsprat då 
barnen först får berätta vad de vet om bibliotek, och vara aktiva på det sättet. Tove 
berättar om vilka medier som finns på biblioteket, och hon går igenom de olika 
genrerna som beståndet på barnavdelningen är indelat i; hon berättar vad en fakta-
bok är, vad en berättelsebok är och så vidare. Sedan går hon igenom hur man lånar 
medier och visar biblioteket. Som avslut bokpratar Tove för barnen (hon kallar det 
även för att boktipsa), och då tar hon med varierande böcker med tanke på barnens 
varierande läsförmåga. Till sist får barnen låna med sig det de vill hem.125  

Att Tove åker ut till skolor som inte alltid kan ta sig till biblioteket är ett bra 
exempel på att lässtimulerande arbete inte bara sker inom bibliotekets väggar utan 
att det också kan ske som uppsökande verksamhet. 

Årskurs fem blir också inbjudna till visning av biblioteket. Visningen för den 
åldersgruppen är mer avancerad än för årskurs två, man går förutom bibliotekets 
lokaler, bestånd och verksamhet även igenom bibliotekskatalogen. Barnen får oli-
ka övningar för att lära sig hur den fungerar, hur man söker och hittar mer själv-
ständigt bland böckerna. Bokpratet som tidigare hölls för årskurs fem har tagits 
bort på grund av indragningar av tjänster, eftersom ett bokprat för äldre barn tar 
längre tid att förbereda. För årskurs fyra hålls ett speciellt temabokprat. Årskurs 
fyra erbjuds detta bokprat, som handlar om fantasy, i samband med ett litteratur-
konvent som anordnas en gång per år för denna åldersgrupp. Tidigare ordnades 
även gruppträffar på bibliotek tre för barn mellan tio till tolv år. Då kom de barnen 
till biblioteket en gång i månaden för att prata om böcker, lyssna på högläsning 
och ibland även se en film som var baserad på någon bok som ingick.126  

Som lässtimulerande verksamhet räknas även de dagliga samtalen som sker 
utanför schemalagda aktiviteter. Att föra ett samtal om det som barn kommer in 
och frågar efter, eller vill ha hjälp med, är också något som kan skapa läslust och 
väcka intresse. Ofta händer det att barn som just lärt sig att läsa kommer fram och 
vill ha tips och då ser Tove detta arbete som lässtimulerande; hon följer med bar-

                                                 
124 Intervju med Tove, bibliotek tre, 2011-01-28. 
125 Intervju med Tove, bibliotek tre, 2011-01-28. 
126 Intervju med Tove, bibliotek tre, 2011-01-28. 
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nen till hyllan och tar fram böcker hon tror att barnet ska tycka om. Tove menar att 
försöka få barn att bli intresserade av någonting är lässtimulerande.127  

Även på bibliotek tre arbetar man alltså med direkta/organiserade och indirek-
ta/mindre organiserade metoder för att skapa läslust. Söderberghs diskussion om 
hur viktigt det sociala samspelet är för att inkulturera barn i läsning och skrivning 
(som diskuteras på sidorna 16-18) visas genom bibliotekspersonalens arbete för 
barns läslust. Biblioteksmiljön och de spontana samtalen med barn i det dagliga 
arbetet är precis lika viktigt för att inkulturera barn i läslust som det mer organise-
rade arbetet, till exempel bokprat. Allt biblioteket gör kan således vara lässtimule-
rande och i mitten av detta finns också det viktiga samspelet mellan barn och om-
givning. Det är i ett socialt sammanhang som läslust skapas. 

Bibliotek fyra 
På bibliotek fyra arbetar man mycket med boksamtal som lässtimulerande metod 
och som ett sätt att inkulturera barn i läs- och skrivmiljö. (Bokprat hålls av biblio-
tekarien och är en presentation av böcker, medan boksamtal är en dialog mellan 
barn och vuxna där alla läst samma text, se kapitlet om tidigare forskning i den här 
uppsatsen, sidorna 12-13.) Framförallt arbetar bibliotekspersonalen med boksam-
tal för årskurs fyra, men även för tre och fem, och klassuppsättningar av böcker 
har köpts in så att alla elever ska få läsa samma böcker. Genom fördjupade samtal 
om böckerna ges eleverna sedan en gemensam läsupplevelse.128  

Ett annat sätt att inkulturera barn i läslust är bokpresentationer, något persona-
len på bibliotek fyra också arbetar mycket med. Detta sker för alla åldrar och 
Astrid gör en skillnad mellan vanliga och ovanliga bokpresentationer. Att hålla en 
vanlig bokpresentation menar Astrid är att presentera böckers handling och inne-
håll, man beskriver titel, författare, hur mycket text och eventuella bilder det finns. 
Man berättar om bokens form mer än att göra en upplevelse av innehållet. I en 
ovanlig bokpresentation går man djupare in, till exempel genom att använda olika 
attribut för att förstärka bokens innehåll. Astrid berättade om en bok hon presente-
rat som handlade om en tjej som blev mobbad. För att förstärka upplevelsen av 
boken använde Astrid mycket kroppsspråk och olika attribut som överensstämde 
med bokens innehåll. Hon använde även olika berättartekniker och halvdramatise-
rade som hon kallade det. Hon har berättat boken i jagform eller som om personen 
var någon hon kände. Först på slutet avslöjande Astrid att det var en bok och om 
man ville veta mer fick man läsa vidare. Ofta berättar Astrid fritt på detta sätt när 
hon presenterar böcker, men det händer även att hon läser från bokens innehåll, en 
blandning uppstår. Astrid vill gärna börja i en annan ände när hon presenterar 
böcker, allt för att göra barnen intresserade och fånga in dem i handlingen. Bok-

                                                 
127 Intervju med Tove, bibliotek tre, 2011-01-28. 
128 Intervju med Astrid, bibliotek fyra, 2011-01-31. 
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presentationerna på bibliotek fyra kan se väldigt olika ut, beroende på vem som 
håller i dem, personalen har alla olika sätt att arbeta med detta.129  

Bibliotekspersonalen arbetar även mycket med projekt. Ett projekt de håller 
på med just nu riktar sig till barn i åldern tre till fem år och har sagor som grund. 
Bibliotekets personal går ut på förskolor en gång i veckan och berättar sagor och 
fram till nästa gång de kommer får barnen något slags återberättande av sagorna 
från pedagogerna på förskolan. När barnen sedan fått ett antal sagor som de bear-
betat hyr biblioteket in personal så att barnen även får en dramatiserad version av 
sagorna. Efter det ska barnen få arbeta med en författare och filmare för att göra 
egna sagor, förhoppningsvis inspirerade av det de varit med om.130  

I detta exempel på lässtimulerande arbete finns flera av ingredienserna som 
Läskonster ville föra in i biblioteksvärlden: att arbeta med berättelser genom flera 
konstformer, att samarbeta med andra kulturaktörer, och framförallt, att barnens 
eget deltagande och egna skapande får ta stor plats. Det är helt enligt Läskonsters 
målsättning. Barnen inkultureras i läsning och skrivning genom att få ta del av 
olika berättar- och konstformer, och genom att själva få vara skapande aktörer, i 
samspel med en omgivning av flera olika personer.  

För äldre barn, de som går i årskurs nio, har biblioteket haft ett författarpro-
jekt. Barnen har i grupp fått skriva om författare på en wiki (en webbplats där alla 
besökare kan göra inlägg). I projektet har eleverna även fått olika upplevelser, till 
exempel har de fått träffa skådespelare som spelat vissa av författarna. Det är ett 
exempel på hur bibliotek fyra samarbetar med andra kulturaktörer och skolan, men 
även ett exempel på hur man samarbetar med barnen, vars skapande verksamhet 
ligger i grunden. I elevernas författarporträtt har de, förutom texterna, även filmat 
och lagt in olika inslag och bilder på wikin.131 

Bibliotekspersonalen driver flera samarbeten: med förskolan, skolan, andra 
kulturaktörer, men framförallt med barnen själva. Att göra barnen till medskapare, 
som i exemplet ovan, ger förhoppningsvis barnen ett fortsatt intresse för eget ska-
pande och de får erfarenheter som stimulerar fantasin och kreativiteten. Barnen 
inkultureras i läs- och skrivkulturen helt genom Läskonsters anda när biblioteks-
personalen arbetar med berättelser via fler konstformer, fler kulturaktörer, och 
barnens eget skapande och delaktighet. 

För ett par år sedan drevs även ett annat stort sagoprojekt, denna gång för mel-
lanstadieelever, där bibliotekspersonalen berättade sagor som barnen sedan fick 
göra digitala berättelser av. Barnen fick plocka fram det innehåll i sagorna de själ-
va tyckte var viktigast och sedan gjorde de ett återberättande i form av tio bilder 
och en speakertext. I flera omgångar har biblioteket även dramatiserat sagor och 
samarbetat med en dramapedagog. Bibliotekets linje är att vara väldigt interaktiva 
                                                 
129 Intervju med Astrid, bibliotek fyra, 2011-01-31. 
130 Intervju med Astrid, bibliotek fyra, 2011-01-31. 
131 Intervju med Astrid, bibliotek fyra, 2011-01-31. 
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i sitt arbete för lässtimulans, att göra barnen delaktiga. Barnen fick vara publik 
men de deltog även i pjäsen. Plötsligt behövdes det till exempel kanske en väktare 
i pjäsen och då fick något barn spela den rollen. ”Så att vi försöker få dem och 
vara med inne i sagan.”132 Sagan om Bergakungen sattes upp vid ett tillfälle och då 
fick barnen vara med som troll och sätta på sig svans och speciella näsor. Man 
arbetar på detta sätt för att barnen ska vara delaktiga i berättelsen och berättandet. 
Efter den uppsättningen fick barnen även berättelsen med sig hem i en bok.133  

Ovanstående är ett exempel på hur man kan arbeta med berättande, återberät-
tande, olika konstformer och med olika sinnen, något som projektet Läskonster 
uppmuntrade till. I bibliotek fyras arbete för lässtimulans ingår boksamtal, bok-
prat, sagor, upplevelser i form av olika dramatiseringar och projekt, samt barnens 
eget skapande och samarbeten med olika kulturaktörer. Deras lässtimulerande 
metoder går således helt i Läskonsters anda. Att biblioteket har en målsättning att 
barnen ska vara medaktörer är ett påtagligt exempel på hur det sociala samspelet 
kan se ut och hur viktigt det är för att inkulturera barn i läslust.  

I Lindös modell Sagoskolan används sagor som didaktiskt och pedagogiskt 
verktyg i arbetet med barns inlärningsprocess.134 På bibliotek fyra används sagorna 
som verktyg för att skapa läslust på flera olika sätt. Att göra sagorna till upplevel-
ser, att berätta dem i olika former, till exempel genom att dramatisera dem och 
genom att barnen själva får skapa egna sagor, är exempel på hur man kan skapa 
upplevelser där barnen får vara, lära och göra, som också stämmer överens med 
Rasmussens och Jochumsens forskning om biblioteksrummet (se sidorna 9-11). 

Bibliotek fem 
Bibliotek fems lässtimulerande arbete för att inkulturera barn i läs- och skrivkultu-
ren börjar med ett samarbete med BVC. Bibliotekspersonalen medverkar på 
BVC:s familjeträffar där de berättar om språkutveckling och läsning för föräldrar-
na till barn under ett år. De presenterar även vad biblioteket gör och vad man kan 
använda det till. Det finns också andra träffar tillsammans med bebisgrupper och 
föräldrar där bibliotekspersonalen läser sagor, rim och ramsor. Genom detta vill 
man uppmuntra barnen att sitta och lyssna och man vill göra barnen intresserade 
av böcker och läsning. Syftet med träffarna på BVC är att uppmärksamma föräld-
rarna på att böcker kan ha stor betydelse för barnen redan vid tidig ålder och att 
man inte bara behöver ha böckerna som godnattsaga. Man vill visa föräldrarna att 
böcker kan användas till mer än så: lekas med, bläddras i, tittas på och i, vända 
blad och så vidare. Allt för att barnen ska få vänja sig vid böckernas form.135  

                                                 
132 Intervju med Astrid, bibliotek fyra, 2011-01-31. 
133 Intervju med Astrid, bibliotek fyra, 2011-01-31. 
134 Lindö, R. (1968), Sagoskolan, s. 13, 26. 
135 Intervju med Nina, bibliotek fem, 2011-02-01. 
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Små barns användning av böcker, deras lek med böckerna, när de tittar i dem, 
bläddrar i dem och så vidare, har studerats av Björklund. Hon kom fram till att 
element som dessa ingår i barns erövrande av litteracitet.136 Bibliotek fem ger här 
ett exempel på hur man arbetar för att underlätta för barns erövring av litteracitet. 
Detta kommer att diskuteras mer utförligt i avsnittet om litteracitet. 

Bibliotek fem anordnar sagostunder som är öppna för alla. Sagostunderna har 
funnits i flera år, men i och med att biblioteket flyttade till nya lokaler nyligen har 
bland annat sagostunderna dess värre hamnat lite i skymundan. Bibliotekspersona-
len ska dock starta upp sagostunderna igen, och föräldrar efterfrågar också detta. 
Ofta händer det att olika förskolegrupper använt sagostunderna som stödpunkt 
under besök på biblioteket när de först kommit för att låna med sig böcker till för-
skolan. Spontana sagostunder för förskolegrupper som kommit på besök före-
kommer ibland också. Vad gäller berättarteknik under sagostunderna så läser Nina 
oftast för barnen, hon berättar inte fritt så mycket som andra gör. Bokprat håller 
hon också för skolelever som kommer, och då läser hon ofta ur böckerna och vill 
göra det så inspirerande som möjligt. Men att berätta fritt ur berättelser brukar 
andra ur bibliotekspersonalen göra mer. Och under det fria berättandet används 
ofta olika attribut, dockor, flanobilder, etcetera, för att förstärka upplevelsen. Nina 
har också använt flanobilder som stöd när hon läst sagor.137  

Förskoleklasserna i kommunen brukar komma till biblioteket tre, fyra gånger 
per termin, och då får barnen sitt första lånekort och kan låna med sig böcker hem. 
Detta är också något som ska fungera som en uppmuntran och väcka intresse, och 
man vill att barnen ska lära sig om böcker och tycka att det är roligt. Ofta är det en 
stor uppmuntran när barnen får sitt eget lånekort, det brukar vara väldigt spännan-
de att få låna själv, kanske för första gången. Skolklasser brukar också komma till 
biblioteket, kanske två, tre gånger per termin och låna böcker och vistas på biblio-
teket. Ibland hålls också visningar av biblioteket för klasserna där man går igenom 
vad som finns på biblioteket och vad man kan använda det till. För årskurs sex är 
det meningen att en sådan inplanerad visning ska ske, men på grund av bibliotek 
fems flytt till nya lokaler halkade den verksamheten efter. Det beror även mycket 
på lärarna, vissa är mer intresserade av att ta med sig sin klass till biblioteket än 
andra, och därför har inte alla i årskurs sex varit på en sådan visning.138  

Författarbesök för skolelever i olika åldrar är också något som bibliotek fem 
arbetat mycket med, för att skapa litteraturinspirerade upplevelser för barn. Biblio-
tekspersonalen brukar även anordna teaterföreställningar för förskolebarn. Teater-
uppsättningarna brukar bygga på böcker och ofta får förskoleklasserna någon sorts 
handledning innan teaterbesöket så att de ska kunna bearbeta uppsättningen på 
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något vis. Att bearbeta teaterföreställningen, helst innan föreställningen så att bar-
nen vet vad som väntar och kan ta del av den på ett annat sätt, är ett sätt att fördju-
pa upplevelsen. Man tar upp de ämnen som berörs i föreställningen för att skapa 
en dialog med barnen. Detta ses som en stor uppmuntran och i år ska även några 
från bibliotekspersonalen sätta upp en egen pjäs, vilket är nytt, oftast brukar bibli-
otekspersonalen köpa in teater från annat håll. Att personalen inom biblioteket 
samarbetar är ett bra sätt för att skapa nya idéer, tycker Nina. Och det var också 
detta som Läskonster bidrog till mest tycker hon; idéerna Nina fick från projektet 
har hon sedan fört vidare till andra inom biblioteket.139  

Ovanstående berättelse är ett exempel på hur man skapar en litteraturinspire-
rad upplevelse för barn genom samarbeten med andra aktörer, med barnen själva, 
men även genom att bibliotekspersonalen samarbetar mer. Lindös resonemang om 
sagans didaktiska och pedagogiska roll (se sida 14) konkretiseras genom arbetet 
med sagostunderna, och att teateruppsättningar oftast utgår från någon bok/saga. 
Sagan används alltså som ett verktyg i inkulturationsprocessen. Det sociala sam-
spelet mellan barn och vuxenvärld är också viktigt i Ninas berättelse, att man ar-
betar aktivt för att göra barnen delaktiga i processen. Ninas berättelse ger dessut-
om ett exempel på något nytt som Läskonster fört med sig: att Nina använder sin 
inspiration från projektet och för den vidare till resten av bibliotekspersonalen. 

Bibliotekspersonalen på bibliotek fem arbetar främst med organiserade meto-
der för att stimulera barns lästlust och inkulturation i läsning och skrivning. Sa-
gorna ger också barnen litteraturinspirerande upplevelser genom att de berättas, 
och senare även dramatiseras i vissa fall. Detta kan kopplas till Rasmussens och 
Jochumsens diskussion om det levande biblioteksrummet (se sidorna 9-11) efter-
som barnen får vara med och bearbeta sagorna och själva ta del av upplevelsen.  

Bibliotek sex 
På bibliotek sex träffar Selma barngrupper nästan varje dag och hon använder ofta 
boktips och högläsning som metod för lässtimulans och inkulturation. Högläs-
ningen är viktig för henne därför att den ger alla barn chans till lika berättelser, 
oavsett läsförmåga får man ta del av berättelserna. Selma har även arbetat i pro-
jekt, till exempel med Bokjuryn, och det framförallt i en klass, årskurs ett, där hon 
läste bilderböcker högt för barnen och så fick de ta med sig böckerna till skolan. 
Där läste de själva böckerna och så röstade de sedan på vilken de tyckte om, vilket 
Selma tycker fick upp intresset för böcker en hel del. Utställningar i biblioteket är 
också något Selma arbetar med ofta, till exempel inför internationella Nalledagen. 
Detta riktar sig främst till förskolor och man har först sagostund och så får barnen 
ta med sig sina nallar och ställa ut, och efteråt brukar de ha tipspromenad. Att bar-
nen är delaktiga i aktiviteterna är viktigt för Selma. Hon tycker att det verkar som 
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att barnen uppskattar när de får någonting mer av biblioteket än ett besök och lå-
nestund, att de får vara medverkande och att man arbetar med återbesök och åter-
berättande.140  

Att Selma tycker det är viktigt att barnen får vara medverkande och att man 
arbetar med återberättande och återbesök är ett konkret exempel på hur hon arbe-
tar efter en princip som nästan all tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 
har gemensamt: det sociala samspelet. Barnen är medaktörer och delaktiga i inkul-
turationsprocessen; barnen förs in i läsning och skrivning genom att få vara med-
aktörer och genom att få olika upplevelser av böckerna och biblioteket. 

Barnens första bok är en bok som delas ut genom ett samarbete med BVC. 
BVC delar ut ett presentkort till alla föräldrar till nyfödda i kommunen och så får 
de gå till biblioteket och byta in det mot Barnens första bok. Då passar man även 
på att visa biblioteket för föräldrarna och presentera verksamheten. Biblioteksper-
sonalen försöker även få BVC att komma med sina föräldragrupper till biblioteket, 
så att bibliotekarierna kan berätta om språkutveckling och dela ut Barnens första 

bok vid det tillfället. Annars delas boken ut när föräldrarna kommer in med sina 
presentkort. Bibliotek sex har även bebiscafé och då kommer kommunens tal- och 
språkpedagog och pratar med föräldrarna.141  

För sexåringar anordnas en visning av biblioteket då Barnens andra bok delas 
ut. Förut gick denna visning till så att man helt enkelt bara visade biblioteket för 
sexåringarna och så läste man lite ur Barnens andra bok och de fick sedan boken 
med sig hem. Men nu har detta ändrats och bibliotekspersonalen bjuder i stället in 
sexåringarna för att de ska få en upplevelse av en berättelse i boken. En dramatise-
rad version av berättelsen spelas upp av bibliotekspersonalen, barnen får först höra 
och se sagan, men efteråt får de även använda sina andra sinnen. De får smaka, 
lukta och känna på olika saker, och allt har anknytning till sagans innehåll. Sedan 
får barnen boken med sig hem. Att använda olika sinnen i upplevelsen är centralt 
och någonting nytt som kommit från Läskonster, menar Selma.142 Och här visas att 
Läskonster lyckats med sin målsättning. Bibliotekspersonalen arbetar nu med oli-
ka konstformer, barnen får ta del av en berättelse genom användningen av olika 
sinnen och man gör barnen mer delaktiga.  

När man arbetar med läslust handlar det också om att helt enkelt vara med 
barnen ute i biblioteket, att man finns där de finns och svarar på frågor, Selma 
kallar det traditionellt tipsande. För att hitta rätt bok till rätt barn måste man vara 
bland dem. Det bygger mycket på miljön. När föräldrar kommer in med sina barn 
och ställer spontana frågor finns också chansen att nå föräldern och tipsa den om 
olika saker för att underlätta för barnets läsintresse.143  
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Miljön spelar återigen en stor roll i arbetet för att skapa läslust, och Chambers 
modell för en god läsmiljö konkretiseras. Att hitta rätt bok till rätt barn verkar vara 
en definition av lässtimulans som flera av bibliotekarierna arbetar efter och för att 
göra detta måste man vara bland barnen ute i biblioteket. På bibliotek sex arbetar 
man, som på flera av biblioteken, både med organiserade och mindre organiserade 
metoder för läslust och biblioteksmiljön är viktig för de mer indirekta metoderna. 

Selma vill helst kalla sina bokprat för boktips, eftersom det inte finns tillräck-
ligt med tid i hennes arbete att organisera avancerade bokprat. Men boktipsar gör 
hon mycket, speciellt för barn i årskurs två, tre och fyra. Hon märker också att det 
har effekt. För även om hon lånar ut mycket av vissa böcker och tror att barnen 
tipsar varandra så märker hon att det oftast inte är så. Därför behövs boktipsen, att 
man gör barnen uppmärksamma på vad som finns att läsa. Även visningar av bib-
liotek sex förekommer, men inte för de klasser som besöker biblioteket regelbun-
det, de känner redan till lokalerna och verksamheten. De enda organiserade vis-
ningarna är för sexåringar, annars blir det spontana visningar när så behövs. Sexår-
ingarna får även sitt första lånekort under besöket och då är det viktigt med en 
introduktion till biblioteket.144  

Förskolegrupper brukar komma på lämpliga tider, dock ej schemalagda besök. 
För förskolorna bedrivs även en annan, lite speciell verksamhet. Det är vanligt att 
bibliotek placerar ut så kallade bokpåsar på förskolor som föräldrarna och barnen 
kan låna med sig hem, det är ett färdigt urval av böcker som bibliotekarier gjort. 
Men på bibliotek sex arbetar de lite annorlunda, de har i stället bokhyllor utplace-
rade på alla förskolor i kommunen, och då får barnen låna med sig de böcker de 
vill, i stället för att få ett färdigt urval. Beståndet på bokhyllorna byts en gång per 
termin och tanken är att underlätta för föräldrar så mycket som möjligt, att erbjuda 
böcker på de platser som föräldrar är med sina barn. Bokhyllorna står i kapprum-
men på förskolorna, vilket är viktigt för det ska vara lätt att låna med sig hem. 
Barnen vet oftast redan vad de vill låna då de går runt och tittar och leker med 
böckerna under förskoletid. Att öka tillgången på böcker för barn och föräldrar är 
grundläggande för bibliotek sex. ”Och det tror jag, och att man ökar tillgången på 
böcker, att böckerna finns där barnen finns, då blir det läst.”145 Principerna som 
bibliotek sex arbetar efter när de inkulturerar barn i läslust är att man ska vara kre-
ativ, flexibel och ta böckerna dit barnen finns för att öka tillgången på dem, och 
detta motsvarar även Chambers modell för god läsmiljö. 

Vad gäller sagostunderna på biblioteket så läser Selma gärna, mer än hon be-
rättar sagor fritt. Hennes grundinställning är att läsa och inte visa bilder för hon 
vill att barnen ska få tänka i bilder själva. Men hon har märkt att många barn har 
svårt för det, och då kan hon berätta fritt eftersom hon visar bilder från boken 
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samtidigt. Det varierar egentligen väldigt mycket beroende på vilka barn som 
lyssnar. Men så mycket muntligt berättande gör hon inte och hon använder inte 
attribut till sagostunden, utan berättelsen får stå i fokus i hennes sagostunder.146  

Detta är intressant i förhållande till hur andra bibliotekarier som medverkat re-
sonerar, flera vill i stället använda attribut därför att det kan ge en annan upplevel-
se av berättelsen. Men Selmas resonemang om att inte använda attribut kan också 
vara ett sätt att stimulera fantasin, att barnen ska få skapa sina egna bilder.  

Sammanfattande kommentarer 
Enligt Lindös modell Sagoskolan är fantasin i sagorna ett verktyg för att utveckla 
barns emotionella och kognitiva förmågor. Genom sagornas didaktiska och peda-
gogiska egenskaper har de ett stort värde i inlärningsprocessen.147 Sagorna används 
genomgående av bibliotekarierna i undersökningen, barnen inkultureras bland 
annat genom sagor. Att barnen ofta själva är med och tar del av sagorna på olika 
sätt, genom lyssning, bearbetning, dramatisering, etcetera, visar också att sagor är 
ett verktyg för samverkan, det blir en interaktion mellan barn och vuxna. 

Biblioteken bör vara levande institutioner där man sammankopplar barns 
främsta arenor: hem, skola och fritid. Biblioteken bör också erbjuda upplevelser 
som sammankopplar dessa arenor genom att barn får vara, lära och göra, som 
Rasmussen och Jochumsen beskriver i sin forskning om biblioteksrummet.148 Bib-
liotekarierna som medverkat berättar om hur deras bibliotek är platser som erbju-
der upplevelser som går ut på att vara, lära och göra; barnen inkultureras genom 
litteraturinspirerade upplevelser där delaktighet är av stor vikt. 

Chambers modell för god läsmiljö och för boksamtal används också. Biblio-
teken står för en plats där både organiserade och mindre organiserade bokprat och 
boksamtal förs. Biblioteken är också platser som innehåller alla de kriterier som 
Chambers menar står för god läsmiljö (se sidorna 12-13) och inkulturation i läs- 
och skrivkulturen är ofta baserad på biblioteksmiljön. 

Litteracitet och Läskonsters metoder för lässtimulans 

Björklund har tagit fram begreppet litteracitet (som beskrivs på sidorna 18-20 i 
uppsatsen). Litteracitet innebär inte bara tillägnandet av läs- och skrivfärdigheter, 
utan även andra kommunikationsformer inkluderas. Berättande, sång, dans, dra-
ma, att rita, använda tecken och bilder ingår också i begreppet, och litteracitet är 
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något som barn erövrar i ett socialt sammanhang.149 En av frågeställningarna i 
denna uppsats handlar om hur bibliotekarierna arbetar för att underlätta barns litte-
racitetserövring. Nedan följer en beskrivning av hur detta arbete ser ut på respek-
tive bibliotek. Jag koncentrerar mig på att beskriva huruvida projektet Läskonster 
gjort någon skillnad, vad det haft för betydelse och om det införts nya lässtimule-
rande metoder på biblioteken.  

Bibliotek ett 
Marguerite berättade att nära åttio bibliotekarier från 57 bibliotek medverkade i 
projektet Läskonster. Att få detta utbyte betydde mycket, att få lyssna på hur andra 
arbetar gav inspiration. Men vad som verkligen förändrats på bibliotek ett efter 
deras medverkan i projektet är att bibliotekspersonalen nu insett vikten av att 
marknadsföra sitt arbete, att rikta sig mer utåt. Innan Läskonster marknadsförde 
bibliotekspersonalen inte sitt arbete i samma utsträckning som de nu gör, de kan-
ske satte in någon annons i lokaltidningen ibland. Men nu har bibliotekspersona-
len utformat ett programblad som kommer ut två gånger per år där de talar om vad 
som kommer att hända på biblioteket. Programbladet har blivit väl etablerat, spe-
ciellt bland föräldrar som vill ta del av verksamheten. Programmet skickas ut till 
familjecentraler, barnavårdscentraler och olika ställen dit föräldrar går, och Mar-
guerite betonar hur viktigt det är för ett bibliotek att visa upp allt som görs.150  

Efter Marguerites medverkan i Läskonster har bibliotekarierna även fått fler 
idéer om att öppna upp biblioteket. Innan tänkte man oftast inom bibliotekets väg-
gar, de utgick från sig själva enbart, men nu tänker personalen mer på vad det 
finns för möjligheter utanför biblioteket. Att samarbeta med andra aktörer är något 
som förändrat bibliotekets arbete mycket. Ett exempel på samarbete är med en 
fritidspedagog som kommit till biblioteket och gjort skapande verksamheter med 
barnen. Bibliotek ett har något de kallar skaparsöndagar, helt enkelt för att de vill 
att barn ska kunna komma till bibliotek och skapa någonting, att de blir deltagan-
de. Andra kommunala verksamheter har också kopplats in, till exempel en grafisk 
verkstad, konstpedagoger och lärare. Att de nu arbetar tillsammans med andra är 
en stor förändring som skett. Marguerite strävar ständigt efter att samarbeta med 
fler aktörer, bland annat för att göra olika sorters upplevelser av berättelser för 
barn. Läskonster har således betytt mycket för bibliotek ett, i och med att de vän-
der sig mer utåt och samarbetar med fler kulturaktörer.151 

Ett sätt att underlätta för att barn ska kunna erövra litteracitet, som enligt 
Björklund erövras i samspel med andra, handlar om att ta in andra samarbetspart-
ners i biblioteksarbetet. När bibliotek ett samarbetar med fler kulturaktörer har 
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man skapat fler metoder för lässtimulerande arbete, och därigenom underlättar 
man för barns erövring av litteracitet på nya sätt. Mycket av detta går ut på att bar-
nen görs mer delaktiga, de får en chans att vara skapande aktörer, som i det långa 
loppet kan göra dem mer intresserade av läsning och skrivning. Läskonsters syfte 
att inspirera bibliotekspersonal att samarbeta med fler aktörer och använda fler 
konstformer i arbetet med att skapa läslust har i detta fall uppfyllts. Fler samarbe-
ten med andra aktörer och med barnen själva bidrar även till den utveckling av 
biblioteksrummet som Rasmussen och Jochumsen kallar det levande biblioteket 
(se sidorna 9-11) där besökarna får en chans att både vara och skapa själva.  

Bibliotek två 
Ett tydligt exempel på något som Läskonster förändrade för bibliotek två visas i 
det bokprat som Sara framhöll som den främsta lässtimulerande metoden, och som 
även verkar för barns litteracitetserövring. Sara berättade att förändringen syns 
mest i bokpraten som hålls för sexåringar, då bibliotekspersonalen varje höst hål-
ler visning av biblioteket för dem. Förut brukade visningarna mest innehålla en 
presentation av biblioteket, hur det såg ut, hur man lånar böcker och så vidare. 
Men efter projektet, på grund av ett tips från en annan av deltagarna i projektet, 
och detta visar hur mycket det betydde att få träffa andra bibliotekarier, så har vis-
ningarna blivit mer lekfulla och roliga. För sexåringarna gör Sara en speciell bok-
lek som går ut på att förmänskliga böckerna. Barnen får vara böcker, stå vid bok-
hyllan och Sara leker med dem som om de vore böcker som skulle placeras på ett 
visst ställe i biblioteket. Barnen får på så vis lära sig om hylluppställning och bib-
lioteket samt tipsas om läsning. Leken uppskattas mycket, av både barnen och 
Sara, på grund av att det finns ett samspel och interaktion. Att lära sig om biblio-
teket blir roligare när man leker tillsammans på detta sätt menar Sara.152  

Detta exempel visar hur litteracitet kan erövras genom lek och samspel i en 
omgivning. Men exemplet visar även det som Vygotskij diskuterat, nämligen le-
kens centrala roll i inlärningsprocessen. Barn utvecklas genom lek, genom att vara 
skapande aktörer i inlärningsprocessen, och leken blir en viktig del i hur barn till-
ägnar sig läslust och litteracitet. 

Vad gäller Läskonsters betydelse för egna tankar och idéer sade Sara att hon 
nu känner sig mer öppen inför att göra saker och ting på andra sätt. Projektet har 
också medfört en insikt om att det finns många personer att prata med, utbyta tan-
kar och idéer med. I samma veva pratade hon även om den blogg som Läskonster 
hade, som dess värre inte används längre, där medverkande bibliotekarier brukade 
skriva om egna projekt och verksamheter på respektive bibliotek. De visade helt 
enkelt upp vad de gjorde och detta var väldigt intressant enligt Sara eftersom man 
även då fick ett informationsutbyte. Hon känner sig nu mer öppen och medveten 
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om att det finns andra, alternativa sätt att arbeta för att skapa läslust. Betydelsen av 
Läskonster för Sara var främst att det var värdefullt att få träffa andra bibliotekari-
er, att få utbytet med dem, eftersom det gav mycket bra idéer. Att få träffa andra, 
och inte bara läsa om vad man kan göra, gör att man tar till sig det nya på ett bättre 
sätt eftersom det blir mer aktuellt enligt Sara.153  

Läskonsters syfte att utveckla andra metoder för lässtimulerande arbete har 
fungerat väl på bibliotek två, då Sara tagit till sig nya idéer och utvecklat ett nytt 
slags bokprat, en ny visning av biblioteket. Genom medverkan i projektet har bib-
liotekspersonalen skapat en ny väg att gå för att underlätta barns erövring av litte-
racitet. Nu finns en lek som i sig är viktig för barns inlärningsprocess, men som 
också karakteriseras av barnens deltagande i litteracitetsprocessen. Genom att 
koppla in leken, samspelet och dialogen underlättar Sara för litteraciteten på ett 
annat sätt än om hon bara skulle presentera böcker, eftersom barnen själva deltar i 
aktiviteten. Att skapa en upplevelse av bokpratet är också något som passar ihop 
med Rasmussens och Jochumsens begrepp att vara, lära och göra på biblioteket.  

Bibliotek tre 
Den största förändringen efter projektet Läskonster är att bibliotekspersonalen nu 
samverkar med fler aktörer än innan projektet. Till exempel finns nu ett samarbete 
med ett kulturcentrum som erbjuder skolelever bild, drama och musik. Där arbetar 
en bildpedagog, en dramapedagog och en musikpedagog, som biblioteket har 
samverkat med. Ett av samarbetena med dem var för sexåringar där det gjordes ett 
dramatiserat berättande av en bilderbok. Ett annat samarbete med kulturcentrumet 
handlade om spökhistorier då dramapedagogen från kulturcentrumet klädde ut sig 
till häxa och berättade spökhistorier för barn, i ett annat rum fanns bildpedagogen 
som tillsammans med barnen skapade vålnader, och bibliotekspersonalen stod för 
det administrativa runt omkring. Rummet där spökhistorierna berättas är ett speci-
ellt sagorum som biblioteket har, en sagogrotta utformat just för sagostunder. Sce-
nerierna i rummet är gjorda efter olika sagomotiv och skogsmiljöer och innehåller 
olika attribut. Rummet är en visualisering av sagomiljöer.154  

Björklund menar att många former av skapande ingår i barns erövring av litte-
racitet, att det inte bara handlar om text utan att även andra konstformer och ska-
pande ingår.155 Lässtimulerande arbete kan bedrivas genom samarbeten med andra 
kulturaktörer, och det skapar dessutom ett större samarbete med barnen genom att 
barnen också är medskapare i upplevelsen. Barnen lyssnar, deltar, ritar, målar, 
skapar, och får visualiseringar av berättelser, och erövrar därmed litteracitet ge-
nom flera tillvägagångssätt. Helt enkelt genom att fler konstformer förts in i läs-

                                                 
153 Intervju med Sara, bibliotek två, 2011-01-27. 
154 Intervju med Tove, bibliotek tre, 2011-01-28. 
155 Björklund, E. (2008), Att erövra litteracitet: små barns kommunikativa möten med berättande, bilder, text 

och tecken i förskolan, s. 15, 16. 
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lustarbetet, som också var ett av Läskonsters syften. Det är en stor förändring som 
projektet bidragit till.  

Litteraturkonventet som hålls för årskurs fyra innebär även det samarbeten 
med en rad olika föreningar. Biblioteket finns tillhands i detta och håller fantasy-
bokprat för dem som vill. Bibliotek tre har även samarbetat med Rädda barnen för 
att kunna erbjuda författarbesök för barn. Läskonster var inspirationskällan till att 
man kan vända sig utåt i arbetet på biblioteket, för att skapa lässtimulans för barn. 
Innan de var med i Läskonster fanns inte samarbeten av detta slag, och att vända 
sig mer utåt och söka nya samarbetspartners är något bibliotek tre kommer att 
fortsätta med. Projektet var en uppmuntran till att man kan arbeta lässtimulerande 
på olika sätt, och en inspiration för nya idéer. Samarbetena är ett exempel, att man 
inte behöver göra allting själv, ofta finns det ju kostnadsfrågor som hinder, och att 
då samarbeta kan bidra till fler olika metoder och upplevelser. Så på så sätt har 
projektet betytt mycket. Ett annat exempel är att Tove lärt sig hur betydelsefullt 
det är med marknadsföring av bibliotekets verksamhet. Bibliotekspersonalen är nu 
bättre på att berätta för allmänheten vad som händer på biblioteket.156  

Läskonster bidrog även med nya idéer och kunskap till boksamtalen. Det är 
mer givande i ett boksamtal om man säger saker som ”Säg någonting du gillar 
med den här boken” eller ”Säg någonting du inte tyckte var så bra”, och så vidare, 
för att initiera ett samtal med barnen där de kan vara medaktörer och inte bara sitta 
och lyssna. Att fråga ”Tyckte du boken var bra?” eller ”Vad tyckte du om boken?” 
är frågor som kan upplevas svårare att svara på eftersom det är lätt att bara säga ja 
eller nej, och därigenom flyter inte samtalet på som det skulle kunna göra. Det är 
bättre att bryta ner det i mindre delar för att initiera ett samtal och göra barnen mer 
delaktiga. Tove tyckte detta var betydelsefullt i och med att det gavs konkreta 
verktyg för hur man kan hålla ett boksamtal.157  

Boksamtalen är också något som kan kopplas till Chambers metod ”Jag-
undrar-inriktingen”. Hans modell går ut på att göra barnen mer delaktiga i samta-
let, att ställa öppna frågor som uppmuntrar till samtal för att barnen ska kunna 
utveckla egna reflektioner omkring läsningen. Vuxenstödet är grundläggande och 
finns med i det Chambers kallar för ”läsandets cirkel”.158 Genom det nya sättet 
som Tove arbetar med boksamtal finns här en koppling till Chambers modell. Det-
ta står för en konkret förändring som Läskonster bidragit till och det är dessutom 
ett påtagligt exempel på hur man arbetar för att barn ska kunna erövra litteracitet. 
Att göra barnen mer delaktiga i det nya sättet att hålla bokprat är betydelsefullt för 
lässtimulansen och för barns erövrande av litteracitet, som tillägnas i samspel med 
andra och genom att vara medskapande. 

                                                 
156 Intervju med Tove, bibliotek tre, 2011-01-28. 
157 Intervju med Tove, bibliotek tre, 2011-01-28. 
158 Chambers, A. (1994a), Böcker inom oss – Om boksamtal, s. 13, 56, 60. 
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Bibliotek fyra 
Astrid tyckte att det var svårt att svara på om Läskonster gjort någon skillnad ef-
tersom hon precis börjat sin tjänst när projektet startade, men hon ansåg att det 
passade väldigt bra att medverka i ett sådant här projekt när man är ny på området. 
Att lära känna andra och höra hur andra bibliotekarier arbetar för lässtimulans, att 
skapa sig ett nätverk, hör till det mest betydelsefulla enligt Astrid. Hon sade också 
att hon blivit väldigt stärkt i sin yrkesroll, att hon vågat prova sina egna idéer. Att 
våga prova och våga lita på sin egen förmåga, ta in andra kulturaktörer och ha 
sådana utbyten är vad projektet bidragit till mest. Astrid berättade om sina egna 
föreställningar om hur hon trodde att det var på bibliotek fyra innan hon började 
arbeta där. Ett exempel är bokpresentationer då standarden var att presentera sex, 
sju böcker. En kvantitativ hållning till bokprat som Astrid förändrat genom att 
försöka vara mer kvalitativ och kanske presentera två böcker på ett djupare, mer 
ingående plan. Astrid vill inte låsa fast sig vid det som varit, utan hitta egna vägar 
och göra det hon själv tror på. Läskonster uppmuntrade Astrid att våga prova sa-
ker på sitt eget sätt och projektet betydde inspiration, bland annat genom bra mö-
ten med andra bibliotekarier, som har gett idéer och uppmuntran. Projektet har 
även stått för en kunskapsdel, som varit av stor betydelse i och med att i Astrids 
utbildning så fanns ingen inriktning mot arbete för barn och unga. Det har dessut-
om gett inspiration från andra kulturaktörer.159  

Exempel på lässtimulerande arbete som Astrid berättat om i ovanstående del 
är också exempel hur de arbetar för att barn ska kunna erövra litteracitet. Att blan-
da in olika konstformer, sinnesupplevelser, medskapande, deltagande, samspel 
och lek är metoder för hur man i en social kontext låter barnen erövra litteracitet 
och för att skapa läslust. Idéer om att samarbeta med andra kulturaktörer och an-
vända sig av konstformer kommer från projektet Läskonster och därigenom har 
projektet lyckats med att föra ut sina nya metoder för lässtimulans för barn. Litte-
racitet erövras genom lek, deltagande och genom att biblioteket blir en plats för 
litteraturinspirerade upplevelser. Barnen kan både vara, lära och göra. 

Bibliotek fem 
På bibliotek fem anser Nina att Läskonster främst stått för mycket idéer och inspi-
ration som hon har fört vidare till andra på biblioteket. Nya teknikkunskaper för-
medlades också. Under projektet fick de medverkande bibliotekarierna filma bok-
tips för varandra, som Nina tänker sig att det skulle vara roligt om de kunde göra 
på bibliotekets hemsida. De lägger ut boktips nu, inte bara för barn utan även för 
vuxna, och detta är ett sätt att försöka verka mer genom hemsidan också och att 
rikta sig mer utåt. En uppgift inom Läskonster var att samarbeta med någon ut-
ifrån biblioteket som höll på med en annan konstform, och Nina gjorde då ett 
                                                 
159 Intervju med Astrid, bibliotek fyra, 2011-01-31. 
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samarbete med en yogainstruktör. Bibliotekspersonalen hade sagoyoga tillsam-
mans med instruktören och denna film visades upp för deltagande bibliotekarier i 
projektet. Efter projektet anlitades yogainstruktören igen och hon kom en gång i 
veckan och hade sagoyoga tillsammans med barn under en begränsad tid på bib-
lioteket. Detta är något bibliotekspersonalen gärna vill ta upp igen. Sagoyogan 
gick till så att Nina läste sagor, och yogainstruktören gjorde yogarörelser efter in-
nehållet och barnen imiterade rörelserna under läsningen.160  

Sagoyogan är ett exempel på en ny metod projektet Läskonster fört med sig. 
Genom att blanda in andra konstformer i arbetet för att skapa läslust skapas också 
en aktivitet där barnen är delaktiga och kan tillägna sig litteracitet. Genom att bar-
nen får medverka och leka sig fram genom aktiviteterna uppstår en interaktion 
mellan barn och vuxna – och det är i samspel med andra som litteracitet skapas. 
Leken är central i den här processen, vilket är beskrivet av Vygotskij och som 
kommer att diskuteras mer nedan. Även bibliotek fem blir alltså en plats för litte-
raturinspirerade upplevelser som går ut på att barnen får vara, lära och göra. 

Bibliotek sex 
Läskonster uppmuntrade till att ta kontakt med andra kulturaktörer i arbetet för att 
skapa läslust. Bibliotekspersonalen på bibliotek sex tycker inte längre att de behö-
ver göra allt själva utan att man kan och ska bjuda in andra kulturaktörer. Det 
finns en kulturskola i kommunen, en musikskola där en dramapedagog arbetar, 
som biblioteket började utbyta idéer med. Detta resulterade i ett samarbete som 
riktade sig till fyra- femåringar och som bestod av en föreställning där biblioteks-
personalen gjorde tolkningar på Lennart Hellsings texter, verser och sånger. De 
klädde ut sig till karaktärer från hans verk och visualiserade hans texter genom 
skådespel. Sångerna som ingick delades ut till barnen innan föreställningen på en 
cd-skiva så att de skulle kunna öva och medverka om de ville. Att barnen påver-
kades av detta och sjöng sångerna långt efter föreställningen har bekräftats av för-
skolepersonal. Föreställningen visades på olika förskolor.161  

Det här är ännu ett tydligt exempel på förändring som Läskonster uppmuntrat 
till, att man samarbetar med andra aktörer när man vill uppmuntra barns läsning 
och underlätta deras erövring av litteracitet. Det är dessutom ett exempel på hur 
man kan använda olika konstformer för att stimulera läslust och ett försök att göra 
barnen mer delaktiga i processen, helt enligt Läskonsters målsättning, och i sam-
klang med de teoretiska utgångspunkter som denna undersökning har. 

Läskonster har även bidragit till att personalen inom biblioteket samverkar 
mer än vad de gjorde tidigare. Selma tycker personalen har blivit ett bättre team 
nu, att de är bättre på att planera ihop, och detta var också något hon hoppades att 

                                                 
160 Intervju med Nina, bibliotek fem, 2011-02-01. 
161 Intervju med Selma, bibliotek sex, 2011-02-04. 
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Läskonster skulle bidra med, att skapa en bättre sammanhållning. Projektet betyd-
de således väldigt mycket, det har stärkt och uppmuntrat, gett nya idéer och inspi-
ration. Innan köpte man ofta tjänster från andra aktörer, till exempel dockteater, 
men nu är det mer samarbeten så att alla gör det de arbetar med och får betalt 
inom sin tjänst. Att våga prova nya saker har blivit en stor förändring, man behö-
ver inte stå ensam, man måste våga prova, är det som Selma sade att hon lärt sig 
mest från Läskonster.162  

I föregående avsnitt om inkulturation sade Selma att bibliotekspersonalen ar-
betade med Barnens andra bok och utifrån den skapat metoder som går ut på att 
barnen ska få använda alla sinnen när de upplever en berättelse. Det är en metod 
som visar hur arbetet förändrats genom projektet Läskonster. Aktiviteten utgår 
även från leken, barnens eget deltagande, och från att man kan använda olika 
konstformer, så som berättande, högläsning, dramatisering och upptäckter, när 
man skapar läslust. 

Sammanfattande kommentarer 
Biblioteken i undersökningen blir en plats där man får uppleva litteratur på olika 
sätt. I samklang med Elisabeth Björklunds forskning, där hon beskriver hur text, 
tecken, bilder, symboler, sagor, rim, ramsor, sång, ritande, drama, etcetera, är oli-
ka sätt för barn att erövra litteracitet (som beskrivs på sidorna 18-20), så är Läs-

konster ett projekt som arbetar på samma sätt. Att litteracitet dessutom erövras i 
samspel med andra och genom lek visas också genom de medverkande biblioteka-
riernas berättelser. 

Fantasi och kreativitet genom Läskonsters metoder 

Fantasiprocessen sätts igång av våra behov och strävanden. Vår fantasi förverkli-
gas då vi vill uppnå någonting, till exempel när man som barn vill lära sig att läsa 
och skriva. Vygotskij menar att vår fantasi och kreativitet stimuleras främst genom 
erfarenheter. För att skapa en god pedagogik bör man uppmuntra barn till att vilja 
lära sig, att motivera dem, och eftersom Vygotskij anser att ursprunget till skapan-
de hos barn ligger i leken så kan man uppmuntra deras kreativitet genom lek.163 
Genom Läskonsters metoder, och genom de medverkande bibliotekariernas arbete 
för att skapa läslust, stimuleras barns fantasi och kreativitet på olika sätt. I det föl-
jande kommer några exempel på hur detta arbete ser ut på de medverkande biblio-
teken. Denna del bygger på redan angivna exempel som finns i föregående avsnitt 
(sidorna 33-52), och är således min analys av bibliotekariernas berättelser.  

                                                 
162 Intervju med Selma, bibliotek sex, 2011-02-04.  
163 Vygotskij, L. (1995), Fantasi och kreativitet i barndomen, s. 35, 36, 40, 49, 50, 55, 76, 100. 
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Bibliotek ett 
Barnen ges litteraturrelaterade erfarenheter genom olika sorters berättande, sago-
läsning, sång, rim, och ramsor. Den målade tavlan på bibliotek ett fungerar som en 
utgångspunkt både för personalens sagoberättande och för barnens egna frågor och 
initiativ, och blir således ett verktyg i processen för att stimulera barns fantasi och 
kreativitet. Att barnen görs delaktiga i sagostunderna, berättandet, bokpraten och 
boksamtalen är ett sätt att ge dem nya erfarenheter som bygger på interaktion mel-
lan barn och vuxna. Det finns också tillfällen, vid bibliotekets utställningar och 
barnens bokrecensioner till exempel, då hela aktiviteten bygger på att det är bar-
nen själva som skapar. Skaparsöndagarna är ett annat exempel på detta. Man 
uppmuntrar det egna skapandet och barnens delaktighet i många av aktiviteterna 
på bibliotek ett, och man ger även barnen tillfällen att själva skapa nya erfarenhe-
ter i biblioteksmiljön.  

Sagostunderna på biblioteket är också ett exempel på hur barnen får uppleva 
en berättelse i biblioteksmiljö genom användningen av olika sinnen, något som 
Läskonster uppmuntrade till. Bibliotekspersonalen brukar ofta berätta sagorna fritt 
och använda olika attribut för att förstärka upplevelsen, till exempel kläder, 
smycken, dockor, med mera. Barnen får både lyssna, titta och delta när sagorna 
berättas. Bibliotekspersonalen stimulerar således barnens fantasi genom att låta 
barnen skapa egna bilder av sagan, med hjälp av de olika attributen, och inte ge-
nom att barnen får färdiga illustrationer ur en bok. Litteraturupplevelsen blir en 
erfarenhet som består av att barnen blir delaktiga med sin egen fantasi. 

Bibliotek två 
De besökande barnen på bibliotek två ges erfarenheter som främst bygger på bok-
prat, visningar av biblioteket och samtal med bibliotekspersonalen. Biblioteksmil-
jön är av stor vikt för de spontana samtalen och för den bokpratslek som Sara be-
rättat om i tidigare avsnitt. Bokpratsleken, som utgår från att göra barnen till med-
aktörer, är ett konkret exempel på hur barn ges en annan sorts upplevelse av bibli-
oteket, av lässtimulans, än om de skulle sitta stilla och lyssna på en bokpresenta-
tion. Att använda sig av lekens form i syfte att presentera böcker, biblioteket, 
hylluppställning, etcetera, är ett påtagligt exempel på hur man arbetar efter Vy-
gotskijs princip att barns fantasi stimuleras genom eget deltagande. Vygotskijs tes 
om att ursprunget till barns skapande ligger i leken konkretiseras av biblioteksper-
sonalen på bibliotek två genom att man uppmuntrar barnens eget skapande i akti-
viteten. Och det är samtidigt en uppmuntran till läslust.  

Ett annat exempel på hur man på bibliotek två ger barn erfarenheter av skri-
vande, läsande, men framförallt av eget skapande, är en skrivtävling som anordnas 
en gång per år (och som beskrivs i avsnittet Samspel med omgivningen, vilket 
kommer nedanför). Där är barnens egen kreativitet själva ursprunget till erfarenhe-
ten och de får en chans att själva vara skapande aktörer på biblioteket.  
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Bibliotek tre 
Precis som på bibliotek ett har bibliotekspersonalen på bibliotek tre sagostunder 
som ofta framförs genom att personalen berättar sagor fritt. Då sagorna berättas 
fritt stimuleras barns fantasi genom att de själva får skapa sina egna bilder av sa-
gan med hjälp av bibliotekspersonalens berättande och användning av olika attri-
but. Sagoläsningen blir också en litteraturinspirerad erfarenhet då barnen sitter i 
den sagogrotta som bibliotek tre har. Det är ett rum som är speciellt utformat för 
att stimulera barns fantasi under sagostunderna. Där finns målningar, scenerier 
inspirerade av sagor (delar av rummet är uppsatt som en skog till exempel) och 
olika attribut så som dockor, handdockor, med mera. Precis som för bibliotek ett 
kan den fria berättartekniken med olika attribut förstärka litteraturupplevelsen och 
därigenom bidra till att stimulera barns kreativitet. Det blir en visualisering av 
sagan och barnen kan med hjälp av den skapa egna bilder av sagan. Det brukar 
dessutom ingå sånger, rim och ramsor i sagostunderna där barnen är delaktiga. 
Detta bidrar till något som Vygotskij menar är centralt i skapandeprocessen: krea-
tivitet uppstår i ett samspel med andra och genom att få ta del av nya erfarenheter, 
i det här fallet i en interaktion med bibliotekspersonalen. 

Bibliotek tre har även bokprat och boksamtal som bygger på att man ger bar-
nen en upplevelse och en erfarenhet av litteratur som karakteriseras av att barnen 
är delaktiga. Visningarna som hålls på biblioteket kan också innehålla moment där 
barnen själva får vara med och öva, till exempel på att hitta böcker, vilket är ett 
sätt att stimulera deras eget deltagande och ge dem en erfarenhet av biblioteket. 
Genom att barnen görs till medaktörer i aktiviteterna uppmuntras kreativiteten och 
därigenom kan en motivation till eget skapande uppstå. 

 

Bibliotek fyra 
Astrid berättade om hur bibliotek fyra arbetar med sagor i projekt för yngre barn. 
Barnen fick först lyssna, sedan bearbeta sagorna på olika sätt med pedagoger, se 
en dramatiserad version av sagorna och till sist skapa egna berättelser med hjälp 
av författare och filmare. För det första är detta ett sätt att arbeta som helt går i 
Läskonsters anda. Olika konstformer ingår och barnen får använda lyssna, titta, 
bearbeta och skapa egna verk. Men det är dessutom ett exempel på hur man ge-
nom upplevelser och erfarenheter stimulerar barnens fantasi och kreativitet. Bar-
nen ges litteraturinspirerade erfarenheter som de sedan får skapa något eget av. 
Barnens egen delaktighet är central, vilket enligt Vygotskij är ett sätt att motivera 
barnens egen utveckling och inlärning. 

Andra liknande exempel är det sagoprojekt som hölls för mellanstadieelever, 
då de fick skapa egna digitala sagor. Även då var barnens egna skapande bland det 
viktigaste i inkulturationsprocessen, och dessutom en central metod för hur man 
stimulerar barnens motivation till inlärning och för att ge dem nya erfarenheter. 
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Vid de tillfällen då sagor dramatiserats och barnen själva fått vara medaktörer i 
berättelsen finns det också starka drag av detta. Bibliotekspersonalen på bibliotek 
fyra stimulerar barns kreativitet genom att göra dem till medaktörer. Barnen ges 
erfarenheter som bygger på att de blir delaktiga och medskapande. 

Astrids berättelse om bokprat är ytterligare ett exempel på hur man kan stimu-
lera barns fantasi och ge dem litteraturinspirerade erfarenheter. Astrid ville göra 
bokpresentationerna mer djupgående och intensiva genom att använda sig av olika 
berättartekniker och attribut. Även genom hennes dramatisering av delar av berät-
telsen uppmuntras barnens intresse på ett annat sätt än om man enbart presenterar 
en bok och dess innehåll utan att försöka göra en upplevelse av det. 

Högstadieeleverna som arbetade med författarporträtt och sedan lade ut dem 
på en wiki karakteriseras av att barnen görs till medskapare. En metod som kan 
motivera barnens utveckling och inlärning då deras kreativitet uppmuntras och de 
får erfarenheter som bygger på att de måste använda sin egen fantasi.  

Bokprat, boksamtal, dramatisering av sagor, sagoberättande, barnens eget ska-
pande och deltagande är alla olika metoder för hur man stimulerar läslust och bar-
nens fantasi och kreativitet på bibliotek fyra. 

Bibliotek fem 
Genom bland annat bokprat, sagoläsning, dramatiseringar av berättelser, författar-
besök, skaparstunder och aktiviteter så som sagoyoga uppmuntras barns läslust på 
bibliotek fem. Men detta är även metoder för hur man ger barn erfarenheter som är 
litteraturinspirerade och som stimulerar deras kreativitet. I och med pysselstunder-
na, skaparstunderna, och sagoyogan visas exempel på att barnens eget deltagande 
är centralt. Man gör barnen till medaktörer vilket kan motivera dem till att vara 
kreativa på egen hand.  

Vid sagostunderna uppgav Nina att hon ofta läser sagorna och inte berättar 
särskilt mycket fritt. Det betyder att barnens fantasi stimuleras på ett annat sätt än 
på till exempel bibliotek ett. Nina använde sig av flanobilder, små illustratio-
ner/bilder av berättelser som sätts upp på en tavla under läsningen, vilket upp-
muntrar barnens fantasi genom en annan metod än om man använder sig av fri 
berättarteknik och attribut.  

Teaterföreställningar och författarbesök är andra exempel på hur man gör upp-
levelser av litteraturen som stimulerar barns kreativitet. Man använder olika 
konstformer för att föra fram en berättelse, som också var Läskonsters målsätt-
ning, men som även ger barnen erfarenheter av litteraturen. Teaterföreställningar-
na uppmuntrade dessutom till eget skapande genom de handledningar som delades 
ut innan föreställningen som barnen skulle bearbeta på olika sätt. Barnen fick 
lyssna, titta och göra – använda sin egen fantasi, vilket är ett sätt att skapa nya 
erfarenheter för barnen och uppmuntra deras kreativitet.  
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Bibliotek sex 
Selma berättade att hon vill stimulera barns fantasi genom att läsa och berätta sa-
gor utan bilder och attribut, för att ge barnen en chans att fantisera ihop egna bil-
der av berättelsen. Detta är i motsatt förhållande till hur till exempel bibliotek ett 
resonerar, men båda metoderna är ändå exempel på hur bibliotekarierna tänker 
kring hur man kan stimulera barns fantasi. 

Bokprat, sång, berättande, högläsning, upplevelser, dramatiseringar; alla dessa 
delar är erfarenheter av litteratur som ges barnen. De flesta av dem karakteriseras 
dessutom av att barnen är deltagande och att det finns ett tydligt samspel mellan 
bibliotekspersonal och barn. Under dramatiseringen och upplevelsen av en berät-
telse i Barnens andra bok visas det hur barnen använder olika sinnen. De lyssnar, 
tittar, känner, luktar, smakar – helt enkelt upplever en berättelse. Denna metod är 
helt i Läskonsters anda, och den är också en erfarenhet och motivation för barnen 
som stimulerar deras kreativitet genom att de är deltagande.  

Utställningarna av barnens saker och verk på bibliotek sex, samt aktiviteterna 
kring Barnens andra bok, styrker det som Selma sade, att hon tycker det är viktigt 
att ha en interaktion med barnen, att de tar del av upplevelser aktivt. Genom att ge 
erfarenheter på biblioteket som upplevs genom användningen av olika sinnen sti-
muleras kreativiteten på ett annat sätt än om man bara sitter och lyssnar. Barnen 
får helt enkelt träna på eget skapande, eget deltagande och eget upptäckande.  

Sammanfattande kommentarer 
Läskonster uppmuntrade till mer lek, till fler upplevelser inspirerade av litteratur, 
till användningen av olika sinnen och till barnens eget skapande i processen för att 
skapa nya metoder för lässtimulans. Projektet uppmuntrade även till att samarbeta 
med andra kulturaktörer för att hitta nya vägar att gå, som de medverkande biblio-
tekarierna har tagit till sig. Genom att använda sig av aktiviteter som innehåller 
lek, upplevelser, användningen av olika sinnen, skapande, medskapande, delta-
gande, interaktion mellan barn och vuxna och olika samarbeten har de medver-
kande bibliotekarierna visat att det finns flera olika metoder för att utveckla barns 
fantasi och kreativitet. Alla exempel som beskrivits i avsnitten ovan tyder på att 
bibliotekarierna använder olika metoder och konstformer för att ge barnen erfa-
renheter som i sin tur utvecklar barnens fantasiförmågor. Att använda olika konst-
former i syfte att verka lässtimulerande var ett av projektet Läskonsters mål, men 
det är också ett sätt att ge barn nya erfarenheter som stimulerar deras fantasi och 
eget skapande. Erfarenheter som förhoppningsvis motiverar barnen i deras utveck-
lings- och inlärningsprocess. 

Litteraturinspirerade upplevelser på biblioteken, till exempel teaterföreställ-
ningarna på de flesta av biblioteken, sagoyogan på bibliotek fem, utställningar, 
skaparstunder, sagostunder, de olika sagoprojekten på bibliotek fyra, med mera, är 
alla olika lässtimulerande former som har berättelsen som grund. Och genom att 
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barnen ofta får vara medaktörer, och det finns en tydlig interaktion mellan barn 
och vuxna, uppmuntras kreativiteten eftersom barnen själva bidrar till upplevel-
sen. Motivationen till eget skapande uppmuntras genom erfarenheter som bygger 
på att barnen får använda sin egen fantasi och medverkan i aktiviteterna. 

Förutom Vygotskijs teoretiska grund i detta avsnitt vill jag även nämna 
Lindös forskning i detta sammanhang. Hon menar att språkutveckling ska sam-
manbindas med upplevelser och erfarenheter. I kapitlet om tidigare forskning 
finns beskrivet hur Lindö betonar ett gränsöverskridande perspektiv på språkinlär-
ning, att inlärningsprocessen ska innehålla flera uttryck, så som kroppsspråk, bild-
språk, tonspråk, tal- och skriftspråk. Tal, sång, dans, läsning, skrivning och ska-
pande ingår i inlärningsprocessen genom att de alla är språkliga uttrycksformer.164 
Detta är samma utgångspunkter som Läskonster har, att arbeta gränsöverskridande 
med flera olika konstformer, att ha en öppen syn på språkinlärning. Språkinlär-
ningen kan se väldigt olika ut, eftersom olika barn tar till sig ny kunskap på olika 
sätt. De medverkande bibliotekarierna i denna undersökning har gett exempel på 
hur de arbetar för att ge barnen nya erfarenheter på biblioteket. Barnen deltar då i 
en social kontext och är medaktörer genom de nya metoder som tillkommit. Läs-
lust skapas genom litteraturinspirerade upplevelser och erfarenheter som utgår 
från olika konstformer, och barnens kreativitet uppmuntras på flera olika sätt. 

Samspel med omgivningen 

I Vygotskijs sociokulturella teori har interaktionen mellan barn och vuxna, mellan 
barn och omgivning, en stor betydelse. Genom omgivningens stimulans, genom 
det sociala sammanhang vi verkar i, utvecklas vi i vår inlärningsprocess. Leken 
spelar dessutom en stor roll för barns inlärningsprocess, då leken är en målmedve-
ten aktivitet som styrs av behov, handlingsmotiv och drifter.165 Ett större samspel 
mellan barn och omgivning har varit en målsättning för projektet Läskonster.  

Definitionen av samarbete med barn är i denna undersökning de aktiviteter där 
barnen deltar på ett eller annat sätt, tillfällen då det finns interaktion mellan barn 
och vuxna, i det här fallet bibliotekspersonal. Samarbete är att göra barnen till 
medskapande och medaktörer i arbetet för att skapa läslust. Nedan följer en be-
skrivning av hur respektive medverkande bibliotekarie samarbetar med barnen i 
arbetet för att stimulera läsning. Beskrivning av hur bibliotekarierna även samver-
kar med andra kulturaktörer finns också med samt hur projektet bidragit till bättre 
samarbeten bibliotekskollegor emellan.  

                                                 
164 Lindö, R. (2002), Det gränslösa språkrummet: Om barns tal- och skriftspråk i didaktiskt perspektiv, s. 7, 
161, 162.  
165 Vygotskij, L. (1981), Psykologi och dialektik, s. 46, 50, 173, 174, 196, 197. 
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Bibliotek ett 
Ett exempel på samarbete med barnen är utställningsverksamheten som finns på 
bibliotek ett. Barnen ställer ut egna alster eller samlingar och är de skapande kraf-
terna. Ett annat exempel är att en av bibliotekarierna på bibliotek ett bedriver vad 
Marguerite kallar för ett speciellt sorts bokprat. Hon vill inte tala om för barnen 
vilka böcker de ska läsa, utan hon för i stället samtal kring böckerna där barnen är 
deltagande. Man pratar om litteratur i stället för att ge boktips. Det finns också 
möjlighet för besökande barn att skriva egna recensioner av något de läst. Kan 
man inte skriva kan man i stället till exempel rita någonting där man beskriver vad 
man tycker. Mycket av barnens egna skapande verksamhet växer fram nästan av 
sig självt. Vid ett tillfälle satte bibliotekspersonalen upp två självporträtt för att se 
vad som skulle hända, och efter ett tag var platsen full av barns bilder på egna 
porträtt. Så delaktighet och samarbeten med barnen finns, men bibliotekspersona-
len vill gärna att det ska bli mer, att barnen ska ta större del av bibliotek ett och 
påverka mer. Marguerite berättade att hon varit ute bland barn på olika platser och 
frågat om de kunde rita eller berätta hur de ville att biblioteket skulle hålla berät-
tarprogram, och det är något hon önskar att hon gjorde mer.166 

Samspelet med omgivningen karakteriseras på bibliotek ett av att biblioteks-
personalen vill vara interaktiva med barnen, de vill att barnen ska påverka mer och 
ta större del av biblioteket. Det egna skapandet uppmuntras också. Söderberghs 
diskussion om inkulturation, Björklunds diskussion om litteracitet, och Vygotskijs 
sociokulturella teori lyfter alla fram samspel mellan barn och vuxna som centralt i 
inlärningsprocessen, vilket även Lindö och Chambers gör i tidigare forskning. 
Bibliotek etts personal arbetar aktivt för att barn ska vara med och påverka biblio-
teket och delta i olika processer. Barnens roll i det lässtimulerande arbetet är stor. 

Bibliotek två 
Sara berättade att varje dag kommer barn och frågar saker, tar del av biblioteket 
och att man hela tiden interagerar på det sättet. Detta tillhör det vardagliga, men 
ett mer speciellt exempel är den skrivartävling som bibliotek två anordnar en gång 
om året. Där engagerar sig barnen mycket genom deras medverkan: de skickar in 
sina skrivna berättelser och är väldigt måna om att bli lästa och bedömda. Täv-
lingen riktar sig till barn i grundskolan, cirka åtta till femton år. Första pris till 
vinnaren är att få sin berättelse publicerad som bok på biblioteket, och alla andra 
vinner andra pris. Varje tävling har ett tema, till exempel så har det varit kärlek, 
vänskap och fantasy. De barn som medverkar har varit väldigt engagerade och 
stolta.167  

                                                 
166 Intervju med Marguerite, bibliotek ett, 2011-01-24.  
167 Intervju med Sara, bibliotek två, 2011-01-27.  
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Ovanstående är konkreta exempel på samarbete med barnen, och även om 
Sara inte sade det själv så är det också ett bra exempel på lässtimulerande arbete 
som biblioteket gör. Samspelet med omgivningen på bibliotek två utmärks av var-
dagligt deltagande och mer organiserat samarbete, exemplifierat av skrivtävlingen. 
Båda sorterna visar hur det finns en vilja att låta barnen vara medskapande och att 
de ska få påverka och styra hur deras lässtimulans kan gå till. Bokleken som tagits 
upp i avsnittet om litteracitet är ett dessutom exempel på lekens centrala roll i ar-
betet för att skapa läslust. Det finns en interaktion mellan barn och vuxna när man 
arbetar med läslust, och detta har i stort sett all tidigare forskning och mina teore-
tiska utgångspunkter diskuterat som väldigt viktigt. 

Bibliotek tre 
När bibliotek tre arbetade med spökhistorier och skapandet av vålnader syns det 
hur samarbete med barn är viktigt i det lässtimulerande arbetet. Barnen deltar och 
är medskapande, det finns en interaktion mellan barn och vuxna. Det finns tillfäl-
len då bibliotek tre haft dramatiserat berättande när skolelever efteråt skapat egna 
bilder som de sedan ställde ut i biblioteket, vilket också är ett konkret exempel på 
att samspelet mellan barn och vuxna ingår i processen för att skapa läslust. Boken 
som dramatiseringen utgick ifrån hade ett öppet slut, vissa saker fick man som 
läsare inte veta, och efteråt fick barnen vara medskapare till handlingen i boken 
genom att de fick hitta på sitt eget slut till berättelsen. Under sagostunderna hän-
der det också att barnen är med och bestämmer sånger och lekar. De vuxna be-
stämmer bok av den anledningen att man ska kunna berätta så bra som möjligt om 
den. Vissa barn skapar även egna bilder efter sagostunderna som de sedan får stäl-
la ut i biblioteket.168  

Ett annat exempel på samarbete är att bibliotek tre ska göra om sin barn- och 
ungdomsavdelning och de har lämnat ut en enkät till elvaåringar i kommunen så 
att de ska få ge sina synpunkter på hur de vill ha sitt bibliotek. Biblioteket vill 
även ha synpunkter från äldre barn, högstadieklasser, för att få idéer från dem ock-
så. Tove anser det vara viktigt att lyssna på dem man bygger om biblioteket för, 
deras åsikter betyder mycket. Barnen påverkar även vad som tas upp vid visnings-
prat om biblioteket, oftast genom frågorna de ställer, och då blir inte heller alla 
visningar likadana. Boksamtalen som fördes för grupper är också ett påtagligt ex-
empel på samarbete mellan barn och bibliotekspersonal, att man tillsammans för 
samtal om en text.169  

Vikten av att lära barn samtala om texter de läst, verka för barns samtalsut-
veckling, för att de ska bli reflekterande individer, tas upp av Chambers och Lindö 
som en stor del av arbetet med språkinlärning. Att interaktionen mellan barn och 

                                                 
168 Intervju med Tove, bibliotek tre, 2011-01-28. 
169 Intervju med Tove, bibliotek tre, 2011-01-28. 
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bibliotekspersonal är viktig om man vill stimulera läslusten lyfts fram av bibliotek 
tres arbete. Där är det en central del av det lässtimulerande arbetet att göra barnen 
till medaktörer för att de ska få ut mer av litteraturupplevelserna, vilket tas upp av 
både Söderbergh och Björklund samt Vygotskij. 

Bibliotek fyra 
Bibliotek fyra har öppna sagoläsningar i samarbete med olika studieförbund på 
orten. Till exempel har politiker och pensionerade lärare läst sagor, en polis har 
läst polissagor och en brandman läst brandbilssagor. Astrid brukar också läsa sa-
gor men då har det varit för inbjudna grupper, att man arbetar mot en förskola eller 
skola.170 Att arbeta på detta sätt, att göra en upplevelse av en berättelse var ett av 
Läskonsters mål, som här har konkretiserats av bibliotek fyras arbete.  

Enligt Astrid har bibliotek fyra olika samarbeten med barnen, i den bemärkel-
sen att barnen är delaktiga och medskapande. Astrid ger ett exempel där elever i 
skolan bokpratat själva inför andra elever, ett samarbete där barnen deltar. Fast det 
har varit inom skolan och alltså inte direkt inom bibliotekets ramar. Det tillhör 
bibliotek fyras arbetslinje att göra barnen delaktiga, på ett eller annat sätt. Ett an-
nat exempel på samarbete är barnens möjlighet att påverka vad som ska finnas på 
biblioteket genom att lämna inköpsförslag. I detta arbete finns också det sociala 
mediet Facebook inblandat, biblioteket har ett konto som riktar sig speciellt till 
barn i syftet att försöka få dem mer delaktiga i biblioteket. Detta är ganska nytt 
och tyvärr har det inte gett så stora resultat, men biblioteket hoppas kunna arbeta 
in det så att det blir en kanal att räkna med. Barnens åsikter är viktiga. Andra aktö-
rer bibliotek fyra samarbetar med är bland annat skolan, förskolan, dramapedago-
ger, författare, filmare, IT-pedagoger och ett kulturhus. I kulturhuset har barnen 
haft utställningar av egna alster, till exempel av de digitala sagorna som barnen 
fick göra (som beskrivits i avsnittet om inkulturation). Och dans- och musikskolan 
var medaktörer i uppsättningen av Bergakungen171 (som också beskrivits i avsnittet 
om inkulturation). 

Bibliotek fyras sagoläsningar exemplifierar hur biblioteket arbetar i ett sam-
spel med sin omgivning, det finns ett samarbete med barnen och med andra aktö-
rer utifrån. Att ha som policy att låta barnen vara medaktörer tyder på att biblio-
tekspersonalen arbetar efter den princip som alla forskare i de teoretiska utgångs-
punkterna och tidigare forskning kommit fram till, hur viktig omgivningen är i 
inlärningsprocessen. Att göra upplevelser av berättelserna, till exempel genom att 
arbeta med sociala medier och andra konstformer som bibliotek fyra gör, överens-
stämmer med Rasmussens och Jochumsens bild av det levande biblioteket där 
man kan vara, lära och göra.  

                                                 
170 Intervju med Astrid, bibliotek fyra, 2011-01-31.  
171 Intervju med Astrid, bibliotek fyra, 2011-01-31. 
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Bibliotek fem 
Förutom med skola och förskola har bibliotek fem även samarbetat ofta med olika 
studieförbund i kommunen, främst genom teaterföreställningar. Medborgarskolan 
och Vuxenskolan brukar ha centrala program som biblioteket kan få använda om 
man vill anordna något speciellt. Hur samarbetet med barnen kan yttra sig visas 
bland annat genom de skaparstunder bibliotek fem anordnar för barn. De brukar 
ha så kallade pysselstunder öppna för alla. Det finns också tankar på att ta in andra 
konstformer, som dans till exempel, för att locka barn och andra besökare till bib-
lioteket. Man vill göra annorlunda saker för att locka och skapa intresse, saker 
som utgår från att barn kan göra något på biblioteket, medverka i speciella aktivi-
teter, och att de kan vara medskapande. Det som barnen skapar ställs sedan ut på 
biblioteket. Aktiviteten är för alla barn som vill delta, ålder spelar ingen roll. Pys-
sel är också ett sätt att skapa läslust då man lockar till biblioteket och visar allt 
man kan göra där, med syfte att få barnen mer intresserade av läsning och böcker. 
Man vill på biblioteket locka besökare för att visa allt som finns och det händer 
ofta att föräldrar sätter sig ner och läser när deras barn skapar.172  

Då barnen får se vuxna ägna sig åt läsning byggs förhoppningsvis också ett 
eget intresse upp, och det är som sagt just vad lässtimulans handlar om, att locka 
och väcka intresse, att uppmuntra barnen att vistas bland böcker och leka med 
dem. Miljön är betydelsefull i arbetet för att skapa läslust. Att vistas i en miljö full 
av böcker skapar förmodligen ett större intresse än om man ägnar sig åt annat, till 
exempel att vara i ett badhus som nämnts i en annan intervju.  

Exemplet med teaterföreställningar är också ett sätt att vara interaktiv. När 
barnen fått en handledning innan uppsättningen att bearbeta på något sätt, har de 
även fått möjligheten att vara mer delaktiga i arbetet med teaterföreställningen. De 
sitter inte bara och tittar, de arbetar med berättelsen de sett på olika sätt. Barnen 
brukar även vara delaktiga i sagostunderna som bibliotek fem håller. Ofta läser 
och berättar bibliotekarien och så föds ett samtal om berättelsen med barnen, bar-
nen är själva med och berättar om sina egna erfarenheter och frågar det de undrar 
över. De sitter inte bara och lyssnar, utan barnen deltar.173  

Ett annat projekt som bibliotek fem haft, som är lässtimulerande och ett ex-
empel på samspel, är ett samarbete med skolan om spökhistorier. Då skrev hög-
stadieelever egna spökhistorier, bibliotekarierna läste spökhistorier, en författare 
kom och berättade spökhistorier, och sedan lästes högstadieelevernas spökhistorier 
upp för yngre barn. Sedan ställdes spökhistorierna som eleverna skrivit ut på bib-
lioteket med tillhörande bilder. Detta är ett sätt att arbeta på som bibliotek fem vill 
göra mer, gå ut i skolklasser och berätta något som eleverna får skriva om och att 
bibliotekarierna sedan kommer tillbaka för samtal. Ett annat sätt att arbeta är med 

                                                 
172 Intervju med Nina, bibliotek fem, 2011-02-01. 
173 Intervju med Nina, bibliotek fem, 2011-02-01. 
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boksamtal, att alla i en klass läser samma bok och så för man ett samtal om det, 
man delar upplevelser på detta sätt. Barnen får vara medskapande.174  

Författarbesök är något bibliotek fem haft mycket under åren. Då finns ett 
samarbete med skolan, författarna går ut i klassrummen och eleverna får i förväg 
läsa något av författaren och ofta brukar författaren låta eleverna skriva något själ-
va också. Ett liknande projekt har funnits då en person från någon teater gjorde en 
föreställning som var till för att uppmuntra barnen att skriva. Barnen fick skriva 
fortsättningen på föreställningen och så fick man en återkoppling på det sättet.175  

Att locka och skapa intresse är att verka lässtimulerande, en definition alla 
medverkande bibliotekarier verkar använda sig av. Att dela upplevelser är viktigt 
att ta fasta på, det kan vara en stor del av arbetet för att skapa läslust. Så även här 
finns det tydliga spår av hur man arbetar enligt Läskonsters målsättning och enligt 
de teoretiska utgångspunkter som denna uppsats har. Bibliotek fem har tydliga 
exempel på hur viktig interaktionen mellan barn och vuxna är. Även andra samar-
beten med omgivningen finns, främst med skola, förskola och andra kulturaktörer. 
Att göra barnen medskapande och deltagande i aktiviteter är ett kännetecken för 
sättet de arbetar på. 

Bibliotek sex 
Utställningar är ett litet exempel på samarbete enligt Selma, att barnen är medska-
pande och bidrar. Ett stort exempel är en temakväll som biblioteket anordnat. Te-
mat var på en känd bok där upplevelserna under kvällen var inspirerade av bokens 
innehåll. På temakvällen bjöds barn i årskurs ett till tre in till biblioteket på kvälls-
tid och de fick en upplevelse inspirerad av boken. Bibliotekspersonalen var häxor, 
och de hade tagit in andra kulturaktörer för att göra upplevelsen större: en trollkarl 
trollade, en kemist gjorde experiment och en person visade upp olika reptildjur, 
och personerna fanns vid olika stationer i biblioteket. Häxorna berättade om bo-
ken, och barnen fick olika uppdrag som gick ut på att leta igenom biblioteket efter 
en försvunnen bok. Kvällen efter temakvällen gjordes en uppföljning där man 
hade experimentverkstad och berättade spökhistorier. Bibliotekspersonalen berät-
tade även om andra böcker med liknande innehåll. Året innan denna temakväll 
hölls en deckarkväll och man berättade spökhistorier på biblioteket på kvällstid. 
Resultaten av dessa kvällar var att de medverkande barnen lånade med sig väldigt 
mycket böcker hem, eftersom de ville läsa om det som de hade varit med om. Att 
göra upplevelser av böcker på detta sätt var således lässtimulerande för barnen.176  

Detta är ett exempel på allting: samarbete med andra aktörer, samarbete inom 
biblioteket, samarbete med barnen, att göra barnen delaktiga, att blanda in olika 

                                                 
174 Intervju med Nina, bibliotek fem, 2011-02-01. 
175 Intervju med Nina, bibliotek fem, 2011-02-01. 
176 Intervju med Selma, bibliotek sex, 2011-02-04. 
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konstformer, sinnen och upplevelser för att skapa läslust. Allt som Läskonster 
hade som syfte att föra ut till biblioteken exemplifieras av bibliotek sex genom 
temakvällar som dessa. Tesen om att projektet Läskonster gjort någon förändring 
för folkbibliotekens arbete för barns läslust stöds härmed. Föreställningen med 
Hellsingtema som Selma berättat om i tidigare avsnitt är också ett konkret exem-
pel på en ny metod för hur man kan arbeta lässtimulerande. De teoretiska utgångs-
punkternas gemensamma nämnare, att samspel med omgivningen och olika di-
mensioner av den sociala kontexten påverkar barns inlärningsprocess och intresse, 
stöds också genom bibliotekariernas arbete på bibliotek sex. Att skapa läslust, att 
inkulturera barn i läs- och skrivmiljö, samt att underlätta för barns erövring av 
litteracitet, är processer som stöds av omgivningen, av samverkan med andra. 

Sammanfattande kommentarer 
Alla medverkande bibliotekarier i denna studie har visat hur viktigt det sociala 
samspelet är i arbetet för att skapa läslust. Genom att arbeta efter principen att 
barn ska blir mer delaktiga finns också ett samband till Rasmussens och Jochum-
sens forskning om begreppen becomings och beings. Becomings innebär att man 
ser på barnet som någon som är på väg att bli vuxen. Beings innebär i stället att 
man ser på barnet som en individ med eget värde, man betonar barnets rättigheter 
och behov.177 Att behandla barn som beings är ett förhållningssätt alla medverkan-
de bibliotekarier i denna studie har, barnets eget värde betonas och det poängteras 
att aktörer i biblioteksarbetet ska utgå från barnens rättigheter och behov. Att utgå 
från barnets egna rättigheter var också en målsättning som projektet Läskonster 
hade, vilket visar att ännu ett av deras syften har uppfyllts.  

Rydsjö och Elf diskuterar de olika bibliotekarierollerna. Den participatoriska 
rollen (en samspels/dialogmodell) innebär att både bibliotekarie och låntaga-
re/besökare är aktiva subjekt, att bådas kompetenser används. Förmyndarrollen 
däremot innebär att bibliotekarien ses som en företrädare för kultur och litteratur 
och besökaren/låntagaren mer passivt tar emot.178 Den första rollen, den participa-
toriska, kan kopplas samman med de medverkande bibliotekariernas samarbete 
med barnen. Att man strävar efter att allas kompetenser ska komma till uttryck; 
speciellt också med tanke på bibliotek fyras arbetssätt som uttryckligen utgår från 
att man ska interagera med barnen och göra dem till medaktörer. Visst finns det 
tillfällen då även den så kallade förmyndarrollen syns, till exempel under bokprat 
då bibliotekarierna valt ut vilka böcker och andra medier de vill förmedla till bar-
nen som sitter och lyssnar. Men den participatoriska rollen överväger då den syns 
vid flera tillfällen som beskrivits i ovanstående avsnitt. 

                                                 
177 Rasmussen, C. H. & Jochumsen, H. (2010), ”Från läsesal till levande bibliotek – barn, ungdomar och 
biblioteksrummet”, s. 217, 218, 230, 231. 
178 Rydsjö, K. & Elf, A. (2007), Studier av barn- och ungdomsbibliotek: en kunskapsöversikt, s. 42. 
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Vad gäller diskussionen om de medverkande bibliotekarierna samarbete med 
barnen passar också Lindös resonemang in. Hon menar att man ska ha ett helhets-
perspektiv på språkinlärning, att lust och samspel ska betonas därför att inlär-
ningsprocessen sker i en social kontext.179 Detta går att jämföra med Läskonsters 
perspektiv som också har en helhetssyn på hur man skapar läslust, att man utgår 
från olika konstformer och olika sätt att ta till sig en berättelse. Allt detta sker ock-
så i en social samvaro där samspel betonas, barnen är medaktörer. Att utgå från 
olika konstformer i de nya metoderna för att skapa läslust är att tänka i ett helhets-
perspektiv eftersom man jobbar efter principen att barn tar del av berättelser på 
olika sätt. Olika barn kan behöva olika sorters lässtimulans för att ta till sig en 
berättelse: vissa behöver se den, för andra går det bra att bara lyssna på en berät-
telse, medan vissa behöver uppleva den på andra sätt ändå för att ta till sig den. 
Vid bibliotekariernas berättelser ovan om hur samspelet med omgivningen ser ut 
finns också tydliga spår av att man arbetar enligt det som alla teoretiska utgångs-
punkter i denna uppsats har gemensamt: den sociala kontextens betydelse för in-
lärningsprocessen. Interaktion mellan barn och vuxna, mellan barn och omgiv-
ning, är en stor del av det lässtimulerande arbete bibliotekarierna bedriver. 

Begreppen läsfrämjande, lässtimulans och text 

En av uppsatsens frågeställningar var att undersöka om det fanns någon skillnad 
mellan begreppen läsfrämjande och lässtimulans och vad den i sådana fall består 
av. I beskrivningen av de medverkande bibliotekariernas syn på detta har jag även 
tagit med det vidgade textbegreppet, som projektet Läskonster ville använda i dess 
vida bemärkelse i syfte att skapa nya metoder. Lindös betydelse av begreppet text-
kompetens är också relevant i detta sammanhang. Hon menar att textkompetens 
inte bara handlar om litteraturrelaterade upplevelser utan att även andra medier 
ingår när man arbetar för att utveckla barns språkinlärning. Textkompetens inne-
bär inte bara läs- och skrivförmåga. Även samtal, reflektion, förmågan att upp-
täcka olika kunskapsområdens samband och ta ställning till ny kunskap så man 
kan använda den med tidigare erövrad kunskap, ingår i begreppet.180 Tillsammans 
med Björklunds resonemang kring litteracitetsbegreppet passar detta tillsammans 
med Läskonsters förhållningssätt till det vidgade textbegreppet; man använder 
olika medier och konstformer för att skapa läslust.  

                                                 
179 Lindö, R. (2002), Det gränslösa språkrummet: Om barns tal- och skriftspråk i didaktiskt perspektiv, 
passim. 
180 Lindö, R. (2005), Den meningsfulla språkväven, s. 13, 14. 
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Bibliotek ett 
Bibliotekspersonalen på bibliotek ett använder både begreppet läsfrämjande och 
lässtimulans, men lässtimulans förekommer oftare. Ordet lässtimulans har kommit 
på senare tid och Marguerite menar att det är möjligt att det var projektet Läskon-

ster som initierade begreppet för henne. För Marguerite handlar läsfrämjande om 
att stödja barnet fram till läsning, något som hon menar är en gammalmodig syn 
på arbetet. Lässtimulans känns nyare och det begreppet handlar mer om att man 
ser på arbetet för att skapa läslust på flera olika sätt, genom att använda fler medi-
er och former. Stimulans innebär mer än främjande som ofta stått för användning-
en av böcker, Daisy och liknande.181  

Tittar man dessutom på sättet som bibliotek ett arbetar för att skapa lässtimu-
lans så innehåller det användningen av fler medier än böcker, och användningen 
av flera sinnen när de skapar upplevelser för barnen. Barnen är också delaktiga i 
bibliotekets arbete och det finns flera exempel på hur barnen görs till medaktörer, 
som redovisats i ovanstående avsnitt.  

Enligt Marguerite arbetar bibliotekspersonalen med trivsel och stimulans 
framförallt, de använder knappt orden läsfrämjande och lässtimulans i det dagliga 
arbetet. Man gör det i stället för att prata om det. Personalen brukar i stället säga 
saker som: ”Hur ska vi göra det trevligt här så att det lånas fler böcker?” ”Hur ska 
vi väcka intresset för böckerna?” etcetera.182 Marguerite sade även, i avsnittet om 
inkulturation (sida 34), att lässtimulans handlar om att få barnen till biblioteket 
och att låta dem ta del av berättelser, vilket är ett sätt att definiera lässtimulans.  

För Marguerite bidrog Läskonster till en mer medveten syn på det vidgade 
textbegreppet, i och med att projektet bidrog till en större öppenhet inför att prova 
nya metoder och nya sätt att arbeta. Bibliotekspersonalen arbetar genom att berät-
ta, sjunga och leka, och just barnens egen lek är väldigt viktig att ta fasta på menar 
Marguerite. Den måste vara en del av arbetet med berättelser.183 Detta kan återigen 
relateras till Vygotskijs tes om hur viktig barnens egen lek i inlärningsprocessen 
är. Nämnas kan också att i och med bibliotekspersonalens arbete med berättelser 
kan orden text och berättelse i många fall användas synonymt.  

Ett annat exempel som handlar om det vidgade textbegreppet är tavlan på 
barnavdelningen. Den fungerar som en berättelse, när bibliotekarierna pratar med 
barnen om den under visningarna. Barnen tar aktivt del av berättelserna kring tav-
lan genom att vara med och upptäcka vad som finns gestaltat i tavlan. Biblioteks-
personalen berättar även folksagor med tavlan som utgångspunkt, de bygger sam-
man tavlans innehåll med kända folksagor när barnen frågar om innehållet.184 Tav-

                                                 
181 Intervju med Marguerite, bibliotek ett, 2011-01-24. 
182 Intervju med Marguerite, bibliotek ett, 2011-01-24. 
183 Intervju med Marguerite, bibliotek ett, 2011-01-24. 
184 Intervju med Marguerite, bibliotek ett, 2011-01-24. 
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lans funktion bidrar till ett samarbete med barnen, en interaktion mellan barn och 
bibliotekspersonal, och barnen leder samtalet med sin nyfikenhet och sina frågor. 

Om synen på textbegreppet förändrats genom Läskonster sade Marguerite att 
bibliotekarierna är nu mer benägna att ta till sig nya saker, att tänka mer utanför 
ramarna. De har alltid varit fantasifulla och hittat på nya saker menar Marguerite. 
Det vidgade textbegreppet är kanske en sådan sak som alltid funnits men inte di-
rekt uttalat. I och med samarbetena och nya konstformer i arbetet för lässtimulans 
har det vuxit fram nya sätt att arbeta med text, så det har nog lyfts fram lite mer 
enligt Marguerite. Synen på att text även kan vara sång och annat har nog funnits 
länge, men man pratar inte särskilt mycket om det.185 Så det vidgade textbegreppet 
har funnits med naturligt i sättet att arbeta, berättelser kan vara även sånger, mål-
ningar, etcetera. Marguerite klargör dessutom att det finns en skillnad mellan be-
greppen och att Läskonster bidragit till en ökad medvetenhet om dem.  

Bibliotek två 
På bibliotek två gör bibliotekspersonalen inte så stor skillnad mellan begreppen 
läsfrämjande och lässtimulans, men under intervjun kommer det ändå fram att 
Sara ser på läsfrämjande som ett äldre begrepp som är mer organiserat än lässti-
mulans. De använder begreppen främst vid tillfällen då ett mer officiellt språk 
krävs, annars kan Sara inte komma på några tillfällen då de använder läsfrämjande 
och lässtimulans. De använder mer omskrivningar av dem, till exempel i frågor 
som: ”Hur ska vi få barnen att tycka att det är roligt att läsa?” ”Här stödjer vi bar-
nen för att de ska vilja läsa mer.” ”De här böckerna är bra därför att de är lätta att 
ta sig in i.” etcetera.186  

Sara tycker att text handlar om det budskap som förs fram, och det inte bara 
genom tryckt text, utan även genom andra former, till exempel film eller en före-
ställning. Text kan förmedlas i olika former. När Sara arbetar med boktips lyfter 
hon inte bara fram den tryckta texten i boken utan även andra medier om det finns 
att tillgå, till exempel olika sorters anpassade texter, ljudböcker, eller i vissa fall 
film. Det är viktigt att göra barnen intresserade och då kan man ibland behöva 
lyfta fram andra medier. Sara sade att hon känner sig mer öppen för vad text kan 
förstås som efter hennes medverkan i Läskonster. Bland annat kan man använda 
begreppet text i samband med olika typer av framföranden och samarbeten, men 
hon sade även att begreppet text blivit lite mer flytande för henne. Fast i praktiken 
när det kommer till bokprat så använder bibliotekarierna i alla fall i stort sett bara 
böcker, berättade Sara. Men man kan lägga till någon ljudbok, eller tala om för 
barnen att biblioteket kan ladda ner böcker från TPB (Talboks- och punktskrifts-
biblioteket) och ge till barnen om det behövs. Sara brukar inte rekommendera fil-

                                                 
185 Intervju med Marguerite, bibliotek ett, 2011-01-24. 
186 Intervju med Sara, bibliotek två, 2011-01-27. 
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mer under bokprat, men om barnen själva tar upp det kan hon göra det. Hon för-
söker hela tiden komma tillbaka till boken som form i sitt arbete med barnen, den 
är alltid ursprungsformen i lässtimulansarbetet.187  

Bibliotek två arbetar traditionellt med användningen av medier, det är främst 
böcker de utgår från. Filmer kan användas men endast om de kan locka barn till 
att blir intresserade av böcker. Annars används mest anpassade medier då det be-
hövs för något barns läsförmåga. Andra konstformer för att föra en berättelse vida-
re, som till exempel sång, drama, etcetera, används nästan inte alls på bibliotek 
två, även om Saras inställning till det vidgade textbegreppet är att en berättelse 
kan förmedlas genom andra former än enbart text. 

Bibliotek tre 
Bibliotekspersonalen på bibliotek tre använder både begreppet läsfrämjande och 
lässtimulans, de kan till exempel säga att de arbetar på ett läsfrämjande sätt eller 
att de arbetar med lässtimulans. Men i det dagliga arbetet används begreppen inte 
ofta, Tove använder orden bokprat och boktips oftare. Tove gör inte heller så stor 
skillnad mellan begreppen.188  

Men i tidigare avsnitt har det getts exempel på att bibliotekspersonalen använ-
der fler metoder för lässtimulerande arbete som är baserade på mer än att hålla 
bokprat. Vid ett tidigare skede av vår intervju, när vi samtalade om vad biblio-
tekspersonalen på bibliotek tre gör för att skapa läslust, så sade Tove att man arbe-
tar för att få barn intresserade av läsning. Det är ett exempel på hur biblioteksper-
sonalen tänker kring arbetet för lässtimulans, och kan fungera som en definition. 

Tove har förstått det vidgade textbegreppet som att en berättelse kan upplevas 
genom olika former och inte bara genom text, utan också genom teater, film, dra-
matisering, dans, bild och så vidare. På så sätt kan fler få tillgång till fler berättel-
ser. Vissa människor kanske inte läser en bok, men ser pjäsen eller filmen som en 
bok bygger på och får på så sätt tillgång till berättelsen. Även om man tycker om 
att läsa hinner man dessutom ta del av fler berättelser på detta vis. Tove berättade 
om en föreläsning hon varit på (dock ej genom projektet Läskonster) där föreläsa-
ren tyckte att det var bra med ett vidgat textbegrepp men som ändå framhöll vikten 
av läsning för att utveckla språkförmågan. Det går aldrig att komma ifrån läsning-
en om man vill skapa språkligt kunniga barn, och det var något som Tove höll 
med om, det finns inga genvägar. Tove tycker det är väldigt viktigt att barn och 
ungdomar läser texter. Alla samarbeten med andra konstformer inbegripna är roli-
ga och står för det lilla extra, men de är först och främst till för att stimulera läsin-
tresset. Förhoppningsvis bidrar aktiviteterna till att barnen tycker berättelserna är 
så intressanta att de sedan vill läsa dem själva, man vill få de barn som inte är så 
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intresserade av böcker mer intresserade. Men man kan inte bara stanna vid aktivi-
teterna tycker Tove, man måste uppmuntra barnen till att gå vidare.189  

Tove lyfter även fram en aspekt av sagoberättandet. Att berätta sagor är utan 
tvekan bra, men det är dessutom viktigt att man läser för barnen, de behöver båda. 
För berättar man sagor fritt blir det berättarens egen vokabulär som barnen får 
höra, hur många historier man än berättar. Om man i stället läser till exempel tio 
olika böcker får barnen en helt annan vokabulär. Man bibringar barnet ett mer 
nyanserat och mångfacetterat språk, ger dem fler ord och uttryck, vilket är jätte-
viktigt enligt Tove. Blandningen mellan att berätta fritt och läsa högt behövs. Vi-
dare tror Tove att det var under Läskonster hon fick upp ögonen för att texter, be-
rättelser kan inmundigas på olika sätt, hon har fått en större förståelse för att det 
kan ske på andra sätt än genom läsning allena. Hon tycker att projektet bidragit till 
att hon nu tänker på nya sätt om vad man kan göra för att få skapa läslust.190 

Att blanda berättartekniker (högläsning och fritt berättande) kan kopplas till 
Chambers diskussion om hur man skapar en god läsmiljö (se sida 13), barnen be-
höver variationen. Projektet Läskonster har bidragit till en förstärkt syn på det 
vidgade textbegreppet och detta syns även i de exempel som beskrivits om hur 
biblioteket arbetar för att skapa läslust. De blandar in andra konstformer för att 
förmedla en berättelse och utgår från att man kan berätta en historia på olika sätt. 
Olika barn blir intresserade av böcker på olika sätt, vilket bibliotek tre tagit fasta 
på när de arbetar med läslust. Det har kommit fram att tankar och resonemang 
finns kring vad som fungerar för olika barn, och att man har olika syften med ar-
betsmetoderna. Tove framhåller blandningen av metoder och konstformer som 
centralt men berättelserna är kärnan i det hela. 

Bibliotek fyra 
Bibliotekarierna på bibliotek fyra använder både begreppet läsfrämjande och läs-
stimulans, men dessa begrepp används mest i officiella situationer. Astrids defini-
tion av begreppen är att läsfrämjande handlar om att underlätta för läsning och det 
görs till exempel genom att köpa in böcker, ha öppet på biblioteket, ha ett bra be-
mötande, etcetera. Lässtimulans definierar Astrid som att det handlar om att ge 
rätt berättelse till rätt person, att gå djupare in och att väcka intresse och inspirera. 
Går man efter den definitionen gör bibliotek fyra både och, och använder begrep-
pen lika. Men begreppen går in i varandra för Astrid, läsfrämjande blir allting för 
henne, och därför används det ordet mer. I det dagliga arbetet sägs orden knappt, 
då gör biblioteket lässtimulerande insatser. Att tipsa om böcker, att locka till läs-
ning, är mer vardagliga uttryck som används.191 Läsfrämjande ses alltså som bibli-
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190 Intervju med Tove, bibliotek tre, 2011-01-28. 
191 Intervju med Astrid, bibliotek fyra, 2011-01-31. 
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otekets arbete i det stora hela, och lässtimulans handlar om att verka i mer direkt-
kontakt med barnen, att fokusera mer på personliga behov och intressen. 

 Astrid har en vid syn på textbegreppet, men menar att ordet text inte används 
lika mycket som ordet berättelser. Berättelser står i centrum, och berättelsernas 
innehåll är det viktiga, formen är mindre viktig. Oftast arbetar man med böcker 
och ren text, och det är jätteviktigt att det ska vara så menar Astrid, men man får 
inte glömma alla andra medier som finns. Textbegreppet är vidgat i den meningen 
att det finns fler medier att arbeta med. Man kan lyssna och läsa på olika sätt. Det 
är viktigt att tänka vidare, att arbeta med olika sinnen enligt Astrid. Att samarbeta 
med andra kulturaktörer är ett sätt att vidga berättelserna, att koncentrera sig kring 
berättelsen och textinnehållet på ett annat sätt. Astrid anser inte att hennes syn på 
vad text kan vara har förändrats genom Läskonster, snarare förstärkts.192  

Begreppen text och berättelse blir, precis som hos flera av de medverkande 
bibliotekarierna, likställda och kan användas synonymt i detta sammanhang. Att 
berättelsen är det viktigaste för Astrid, och att formen är mindre viktig, tyder på en 
syn på textbegreppet som överensstämmer med det syfte som Läskonster hade, att 
text kan förmedlas genom flera konstformer. Att samarbeta med andra kulturaktö-
rer är, precis som Astrid sagt, ett sätt att vidga berättelserna och föra ut dem till 
barnen genom olika former, något som också var en målsättning för Läskonster. 
Detta syns också i de exempel som beskrivits i tidigare avsnitt, berättelser kan 
förmedlas genom olika former där barnen dessutom blir medskapande, helt i Läs-

konsters anda.  

Bibliotek fem 
Nina på bibliotek fem använder mest ordet läsfrämjande, men tycker att ordet läs-
stimulans också är bra, och vet egentligen inte om hon tycker att det är någon 
skillnad mellan begreppen. I vår diskussion om textbegreppet, det vidgade textbe-
greppet, tar Nina upp exemplet teateruppsättningar som är ett annat konstuttryck 
som kan användas för att berätta en berättelse. Pjäsen får gärna bygga på en bok så 
att man kan använda berättelsen på flera olika sätt, man gör en visualisering av 
berättelsen. Nina sade att hon alltid haft ett öppet sinne och varit nyfiken, det är 
någonting som alltid funnits med henne, att betrakta saker på olika sätt, att arbeta 
på olika och nya sätt, så hon tror inte att Läskonster bidrog till någon ny syn på 
begreppet. Men det som Läskonster bidrog till är att det gav inspiration att få höra 
hur andra arbetar.193 Angående den sagoyoga som bibliotek fem haft berättade 
Nina att barnen verkligen levde sig in i berättelserna under yogan och det var väl-
digt roligt att se. Biblioteket kommer kanske att fortsätta arbeta med någon form 
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av dans under sagoberättande, för att koppla en annan form till sagoberättelser. 
Det finns således idéer som är nya i och med Läskonster.194  

Bibliotekspersonalen använder sig i hög grad av andra konstformer för att 
stimulera läsning. Sagoyogan är bara ett exempel, då man låter barnen använda 
kroppen samtidigt som de får en berättelse, man upplever texten genom att röra 
sig till den. Det finns en interaktion mellan berättelsens innehåll och barnens del-
aktighet, vilket är ett påtagligt exempel på hur man använder det vidgade textbe-
greppet som Läskonster ville förmedla. Teaterföreställningen är också ett exempel 
på hur de arbetar i linje med Läskonsters målsättning, att berätta något genom 
annan konstform.  

Bibliotek sex 
Selma använder både ordet läsfrämjande och ordet lässtimulans och tycker att 
begreppens innebörd är ganska lika. Men särskiljer man betydelserna ser hon läs-
stimulans som mer innehållandes en direktkontakt med barnen. Läsfrämjande är 
allting man gör på biblioteket: inköp, hyllplacering, etcetera. Lässtimulans är mer 
inriktad på person, att stimulera läsning hos enskilda personer, och låta dem ta del 
av upplevelsegöranden, och göra barnen delaktiga. Man säger ofta ”läsfrämjande 
åtgärder”, ”läsfrämjande arbete”, och det är allt sammantaget. Uttrycket lässtimu-
lerande arbete använder Selma inte i det dagliga arbetet, hon tycker att det är det 
hon gör när barnen kommer. Man vill helt enkelt att barnen ska hitta en bra och 
rolig bok.195 

Här kommer det fram att det finns en skillnad mellan begreppen läsfrämjande 
och lässtimulans, och i och med Selmas exempel i ovanstående avsnitt syns det 
hur bibliotekspersonalen på bibliotek sex använder sig av ett vidgat textbegrepp. I 
och med alla de exempel på litteraturinspirerade upplevelser, användningen av 
olika sinnen, sånger, dans, drama, lek, upptäcktsfärder, etcetera, så ligger berättel-
sen i grunden men personalen använder flera uttrycksformer för att förmedla dem. 
Att leken, barnens eget deltagande, får stort utrymme på bibliotek sex går dessut-
om i linje med Vygotskijs inlärningspedagogik.  

Selma pratar mer om berättelser än text i sitt arbete, och det är berättelser bib-
liotekspersonalen vill föra ut, på olika sätt. Berättelser är kärnan i arbetet för att 
skapa läslust, men det finns flera sätt att förmedla dem på. Selma tog upp så kalla-
de snuttefilmer som har visats i kommunen. Då har bibliotekspersonal tagit med 
sig böckerna som filmerna bygger på till filmvisningen för att föräldrar och barn 
ska kunna låna med sig böckerna hem. Direkt när intresset uppstår ska boken fin-
nas nära tillhands. Det är ett sätt att tillgängliggöra böckerna i arbetet för att skapa 
läslust som är väldigt viktigt för bibliotek sex. Böckerna ska finnas där barnen 
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finns, då är chansen större att de blir intresserade och läser mer. Det handlar om 
att koppla ihop texten med filmen, att man ser berättelsen först och sedan kan man 
låna hem den i textform, vilket Selma tycker är väldigt läsfrämjande. Fast även om 
det är jättebra att använda olika former för att föra ut en berättelse är ändå texten 
det viktiga, menar Selma. Man kan arbeta med olika medier, men i grund och bot-
ten vill man till kärnan, boken.196  

Om Läskonster bidragit till någon förnyad syn på begreppet text tycker Selma 
är svårt att säga. Genom att använda andra aktörer och andra konstformer har det 
vidgade textbegreppet lyfts fram, men det är möjligt att vissa saker hade man kan-
ske gjort ändå, till exempel använts sig av film i arbetet. Att använda sig av andra 
kulturaktörers arbete kom absolut från Läskonster, så projektet har underlättat och 
fått bibliotekarierna på bibliotek sex att komma in på nya tankesätt fortare. Läs-

konster uppmuntrade till nytänkt, och det var också väldigt betydande att få träffa 
alla som medverkade i projektet för att utbyta tankar och idéer. Att få kontakt med 
andra bibliotekarier har även bidragit till samarbeten olika bibliotek emellan berät-
tade Selma, och det är något som genererats ur Läskonster.197  

Sammanfattande kommentarer 
Läskonster har gjort skillnad för bibliotekens lässtimulansarbete, men inte direkt 
för hur synen på det vidgade textbegreppet ser ut. Att behandla olika former som 
text och förmedla berättelser genom andra konstformer har förstärkts genom bib-
liotekariernas medverkan i projektet. Läskonster har också medfört en hel del nya 
metoder för biblioteken i undersökningen vilket i sin tur betyder att projektet lyck-
ats med sin målsättning att bidra med något nytt. De medverkande bibliotekarierna 
har dessutom lyft fram att det i vissa fall finns en skillnad mellan begreppen läs-
främjande och lässtimulans, och detta diskuteras vidare i Slutdiskussion. 
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Slutdiskussion 

I denna uppsats har det varit mitt syfte att göra en uppföljning av projektet Läs-

konster och det har kommit fram att projektet på ett påtagligt sätt har gjort skillnad 
för folkbibliotekens lässtimulerande arbete för barn. Nya metoder, nya samarbeten 
och nya konstformer har införts i lässtimulansarbetet. Hur barn inkultureras i läs-
lust, hur man som bibliotekarie underlättar för att barn ska kunna erövra litteraci-
tet, hur barns fantasi och kreativitet stimuleras, samt hur samarbetet med omgiv-
ningen, speciellt med barnen, ser ut, är frågor som diskuterats i samband med läs-
stimulans.  

Det har blivit tydligt att metoderna för att verka lässtimulerande dessutom är 
metoder för inkulturation, litteracitetserövring och fantasistimulans, vilket innebär 
att flera exempel återkommit, och återkommer, som svar på de olika frågeställ-
ningarna. Trots att svaren på de olika frågorna ofta är desamma har jag valt att 
besvara uppsatsens alla frågeställningar (se sida 26) i tur och ordning eftersom jag 
ville lyfta fram de lässtimulerande metodernas olika betydelser. Samma metod kan 
användas för olika syften och jag ville beskriva detta på ett tydligt sätt, därav vissa 
upprepningar av lässtimulerande metoder i de olika avsnitten. 

En diskussion kring begreppen läsfrämjande och lässtimulans, och en be-
skrivning av de medverkande bibliotekariernas förklaringar av begreppen, finns 
också med. Här ingår det vidgade textbegreppet, då Läskonster hade som syfte att 
föra ut berättelser genom användningen av olika konstformer. Berättelser är kär-
nan i arbetet, men formen för att berätta något kan variera och de medverkande 
bibliotekarierna använder sig av flera uttrycksformer när de arbetar för att skapa 
läslust hos barn. Läskonsters uppmuntran till att göra barnen mer delaktiga i akti-
viteter på biblioteket är också något som lyckats i flera fall.  

Metoder för läslust och inkulturation 

Den första frågeställningen i denna uppsats är uppdelad i två delfrågor: 1a) Hur 
inkultureras barn i en läs- och skrivmiljö? och 1b) Hur ser folkbibliotekens prak-
tiska arbete ut för att stimulera läslust? Det har framkommit att alla medverkande 
bibliotekarier i undersökningen använder sig av olika organiserade, direkta, meto-
der för att verka lässtimulerande och för att inkulturera barn i läslust. Även mindre 
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organiserade, indirekta, metoder används ofta i det dagliga arbetet. Ett exempel på 
organiserad metod är flera av bibliotekariernas samarbete med BVC. För att upp-
muntra intresset för böcker hos små barn riktar man sig till föräldrarna och för 
samtal om språkutveckling, har visningar av biblioteket för föräldrar och små 
barn, samt delar ut en gåvobok. Man vill få föräldrar och barn att känna sig väl-
komna på biblioteket, man vill få dem att vistas i en miljö som uppmuntrar läsin-
tresset. Samarbetet med BVC ett sätt att uppmärksamma föräldrar på barns språk-
utveckling och allt man kan använda biblioteket till. 

I stort sett alla medverkande bibliotekarier använder också sagostunder som 
organiserad och direkt metod för inkulturation i läslust. Vissa bibliotekarier an-
vänder sig av fritt berättande, på bibliotek ett, tre, och fyra, och vissa bibliotekari-
er läser helst sagor, på bibliotek fem och sex. Ibland används attribut till sagostun-
derna (till exempel dockor, kläder, bilder) för att förstärka upplevelsen, och för att 
locka barnen att sitta stilla och lyssna. Det här görs speciellt vid fritt berättande 
men även vid läsning av sagor ibland. På flera av biblioteken kompletteras dessut-
om sagostunden med sång, rim och ramsor för att förstärka upplevelsen. Man vill 
låta barnen ta del av flera uttrycksformer. Att använda sagor som lässtimulans 
lyfts fram av Söderbergh, Björklund, Chambers och Lindö; sagor är ett verktyg för 
att utveckla barns fantasi och underlätta för barns inlärningsprocess. Lindös metod 
Sagoskolan utgår från sagornas didaktiska och pedagogiska roll i inlärningspro-
cessen.198 Och de medverkande bibliotekarierna har visat hur de i samband med 
inkulturation arbetar med sagor som grund för att skapa läslust. Barnen inkulture-
ras i läslust genom upplevelser som har sin utgångspunkt i sagornas värde. Sago-
stunderna är även ett sätt att vänja barn vid böcker och läsning: de får lyssna, titta, 
leka och bläddra etcetera. Också Björklund menar i sin forskning att barn erövrar 
litteracitet genom dessa ingredienser (se sidorna 18-20). Att sagorna används för 
att ge barnen litteraturinspirerade upplevelser kan dessutom kopplas till Rasmus-
sen och Jochumsens forskning om hur man skapar ett biblioteksrum som ger be-
sökaren upplevelser. I det här fallet baseras upplevelserna på sagornas innehåll; 
sagorna berättas med olika tekniker för att ge barnen upplevelser på biblioteket. 

Bokprat används på alla bibliotek som organiserad metod för inkulturation i 
läs- och skrivmiljö och för att skapa läslust. Bokprat hålls för alla åldrar, det finns 
även exempel på speciellt bokprat för bebisar. Vissa av bokpraten som biblioteks-
personalen på bibliotek tre håller utförs dessutom på skolor runt om i kommunen, 
vilket visar att det lässtimulerande arbetet inte bara sker inom bibliotekets väggar 
utan också som uppsökande verksamhet. På bibliotek fyra vill Astrid göra en 
skillnad mellan vanliga och ovanliga bokprat. I stället för att presentera flera 

                                                 
198 Lindö, R. (1968), Sagoskolan, s. 13, 26. 
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böcker ytligt vill hon arbeta mer intensivt och gå djupare in i ett fåtal böckers in-
nehåll.199 Här erbjuds en upplevelse av bokens innehåll i stället för en presentation.  

Nära besläktat med bokprat är boksamtal. Personalen på bibliotek ett, tre och 
fyra använder denna metod för att inkulturera barn i läslust. Boksamtalen bygger 
på barnens interaktion med bibliotekspersonalen, och detta är en metod för lässti-
mulans som bland annat lyfts fram av Chambers. Han menar att samtal om böcker 
är ett sätt att skapa ett läsintresse som i det långa loppet gör barn till reflekterande, 
självständiga individer.200  

Olika sorters projekt är också en stor del av de organiserade metoderna för in-
kulturation i läslust. På bibliotek fyra arbetar man mycket med sagor som ut-
gångspunkt i sina projekt. Ofta finns det olika sorters dramatiseringar med, olika 
sorters bearbetning av sagorna, och barnen har också skapat egna sagor. Projekten 
går ut på att man samarbetar med andra kulturaktörer, att barnen är medaktörer, 
och att man använder sig av olika konstformer när man vill förmedla läslust.201 Att 
barnen får en upplevelse som bygger på användningen av olika sinnen och deras 
eget deltagande går helt i Läskonsters anda. Barnen inkultureras genom att de får 
en berättelse i olika former, samt genom att de är medskapare och använder sin 
egen kreativitet. Bibliotek fyras arbetslinje handlar om att göra barnen deltagande 
och det är helt enligt det nya som Läskonster ville förmedla, att göra barnen till 
medaktörer och utgå från dem, deras intressen och behov. Det intensiva arbetet 
med sagor kan åter kopplas till Lindös Sagoskola (se sidorna 14-15), som utgår 
från sagornas didaktiska och pedagogiska värde och som stimulerar barns fantasi 
och utveckling. Barnen får genom dessa projekt även vara, lära och göra på biblio-
teket, i samklang med Rasmussens och Jochumsens forskning (sidorna 9-11). 

På bibliotek sex arbetar man också i projekt, exempel är Bokjuryn och olika 
utställningar på biblioteket. På bibliotek sex görs också en speciell upplevelse av 
en berättelse i Barnens andra bok. Upplevelsen går ut på att barnen får använda 
sina olika sinnen: lyssna och titta på en dramatisering av berättelsen, och sedan 
smaka, lukta, känna på olika saker som ingått i berättelsen.202 Det här är en helt ny 
metod som kommit från Läskonster som går ut på att använda alla sinnen i upple-
velsen och att barnen är medaktörer. Att barnen är delaktiga i aktiviteterna, och får 
en upplevelse av biblioteket och böckerna, är ett sätt att inkulturera dem i läslust 
som bygger på ett samspel mellan barn och vuxna. 

Andra exempel på organiserade metoder är författarbesök och teateruppsätt-
ningar. På bibliotek fem ingår ofta en interaktion mellan barn och vuxna vid dessa 
tillfällen, till exempel genom någon slags handledning innan pjäsen så att barnen 
kan bearbeta handlingen före och efter. Personal inom bibliotek fem ska även sätta 
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200 Chambers, A. (1994a), Böcker inom oss – Om boksamtal, s. 9, 10. 
201 Intervju med Astrid, bibliotek fyra, 2011-01-31. 
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upp en egen pjäs, och det har sprungit ur det faktum att Nina fått idéer från projek-
tet som hon fört vidare till sina kollegor.203 Att samarbeta mer inom bibliotekets 
väggar är något som förändrats efter projektet Läskonster, och den förändringen 
syns också på flera av biblioteken. 

Tidigare forskning och vissa teoretiska utgångspunkter i denna uppsats fram-
håller att man ska visa böckers naturliga och väsentliga plats i vardagen för då 
skapas ett intresse för läsning som håller i sig hela livet. En metod som faller inom 
denna princip är bibliotek sex bokhyllor ute på förskolor i kommunen. Genom att 
låta böckerna vara tillgängliga på de platser där barnen finns i vardagen ökar man 
tillgängligheten på böckerna och uppmuntrar till läsning. Att arbeta för att barn 
ska inkultureras i läslust handlar om att vara flexibel, kreativ, att göra böckerna 
mer tillgängliga och visa att böckerna har en central plats i vardagen. 

Den sociala kontexten är en stor del av hur barn inkultureras i läslust. Vis-
ningar av biblioteket finns på alla medverkande bibliotek. Visningarna går ut på 
att barnen ska få en introduktion till biblioteket och allt man kan göra där, samt att 
använda biblioteksmiljön i lässtimulerande syfte. Visningar för sexåringar innebär 
dessutom att barnen får sitt första lånekort, något som är lässtimulerande för bar-
nen. Visningarna fungerar som en uppmuntran till läslust och är ytterligare ett 
organiserat sätt att inkulturera barn i läs- och skrivmiljö, genom att man vill för-
klara bibliotekets roll och locka barnen till att fortsätta besöka biblioteket.  

I samband med visningarna kan man också diskutera den stora rollen som bib-
lioteksmiljön spelar för hur man inkulturerar barn i läslust. Alla medverkande bib-
liotekarier har lyft fram att mycket av lässtimulansarbetet handlar om miljön, att 
skapa en plats där barn känner sig välkomna och där de känner att de blir lyssnade 
på. Vuxenstödet är påtagligt och barnen inkultureras genom samspel mellan var-
andra och med bibliotekspersonalen. Att skapa läslust handlar om att biblioteket 
blir en levande plats för olika aktiviteter. Aktiviteterna för att skapa läslust går ut 
på att barnen är delaktiga, får upptäcka, medverka, lyssna, titta, och uppleva bibli-
oteket på olika sätt. Att barnens läslust stimuleras genom att de vistas i biblio-
teksmiljö är en mindre organiserad metod jämfört med till exempel bokprat. 

Samspel mellan barn och vuxna är centralt för alla medverkande bibliotekari-
ers arbete för lässtimulans. De spontana samtalen mellan barn och biblioteksper-
sonal bygger ofta på miljön och på de frågor och samtalsämnen som dyker upp i 
stunden. Det här är ytterligare ett exempel på vad jag menar vara en mindre orga-
niserad metod för hur man skapar läslust, men lika viktig som de mer organiserade 
metoderna. Att ta barnen på allvar, lyssna på deras berättelser och därifrån använ-
da litteratur som inspiration är en stor del av det lässtimulerande arbetet. Biblio-
teksmiljön kan också kopplas till Chambers modell för en god läsmiljö, och sam-
talen i vardagen på biblioteken är ett konkret exempel på hur viktigt vuxenstödet 
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är; vuxenstödet som i Chambers pedagogik står i mitten av allt arbete för barns 
läsning (se sidorna 12-13). Bibliotekariernas arbete för att inkulturera barn i läs-
lust innehåller dagliga, spontana samtal med barnen. Samtalen utgår från en inter-
aktion mellan barn och vuxna som de teoretiska utgångspunkterna i uppsatsen 
lyfter fram som primär i inlärningsprocessen. I den här uppsatsen har det blivit 
tydligt att inkulturation i läslust skapas i en social miljö. 

Inkulturation i läs- och skrivmiljö bygger således mycket på biblioteksmiljön 
och på samarbeten mellan barn och vuxna där barnen görs delaktiga och till med-
aktörer på olika sätt. Bibliotekarierna i undersökningen använder sig både av or-
ganiserade och mindre organiserade metoder för att stimulera läsintresset och flera 
av dem har kommit från projektet Läskonster. Det är alltså inte att förglömma att 
lässtimulans även handlar om oplanerade aktiviteter som bygger på spontanitet 
och att man lyckas fånga de vardagliga samtalen med barnen på biblioteket. Allt 
behöver inte planeras för att man som bibliotekarie ska verka lässtimulerande, 
lässtimulans och inkulturation i läslust handlar ofta om att ta vara de stunder och 
samtal som uppstår tillsammans med barnen i det dagliga arbetet. 

Forskningen om biblioteksutvecklingen som Rasmussen och Jochumsen kal-
lar för det levande biblioteket där barn får en chans att sammankoppla sina främsta 
arenor, hem, skola och fritid, genom att vara, lära och göra204 stöds av de upplevel-
ser som de medverkande bibliotekarierna använder sig av i arbetet för att skapa 
läslust. Och i likhet med Styfs uppsats om projektet Bokslukaren kommer även jag 
fram till att Läskonster varit ett projekt som fungerat lässtimulerande. Styf analy-
serade Bokslukaren med hjälp av Chambers modell för god läsmiljö och kom fram 
till att barns läslust stimulerats genom projektet (se sida 11). Läskonster har före-
språkat andra sätt att arbeta för att skapa läslust, men båda projekten hade syften 
och mål som uppfyllts på flera punkter. Bokslukarens syfte uppfylldes genom att 
barnen visade ökade läsvanor, och Läskonsters genom att de medverkande biblio-
tekarierna har infört nya sätt att arbeta för läslust på deras bibliotek. 

Nya metoder och barns erövring av litteracitet – Läskonsters 
bidrag 

Projektet Läskonster har bidragit till att nya metoder införts på folkbiblioteken för 
att skapa läslust. Därigenom underlättar man också för barns erövring av litteraci-
tet. Enligt Björklund är all form av tal och skrift, samt sång, drama, rim, ramsor, 
sagor, berättelser, och skapande aktiviteter som att rita, måla, etcetera, ingredien-
ser i hur barn erövrar litteracitet. Litteracitet finns och utvecklas när individer 
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möts i sociala, meningsfulla sammanhang.205 Till exempel i förskolans miljö som i 
Björklunds avhandling, men även i andra miljöer så som bibliotek. Uppsatsens 
andra frågeställning består precis som den första av två delfrågor: 2a) Hur bidrar 
folkbiblioteken till att barn ska kunna erövra litteracitet, och 2b) Vilka metoder 
använder sig Läskonster av för att stimulera läsning? I denna undersökning har det 
kommit fram att bibliotekarierna använder sig av olika lässtimulerande metoder 
för att barn ska kunna erövra litteracitet. Flera av dem är exempel på förändring 
som Läskonster bidragit till. Nästan alla bibliotekarier som medverkat i undersök-
ningen framhåller som stor förändring efter Läskonster att de nu är bättre på att 
marknadsföra sitt arbete. Projektet uppmuntrade mycket till detta och man vänder 
sig nu mer utåt till allmänheten för att berätta om allt biblioteken gör. 

Något som också är enligt Läskonsters målsättning är att flera av bibliotekari-
erna efter medverkan i projektet nu samarbetar mer med andra kulturaktörer. Och 
samarbeten med andra aktörer innebär i sin tur att bibliotekarierna har utvecklat 
fler metoder för att skapa läslust och underlätta för barns erövring av litteracitet. 
Ett exempel på samarbete är skaparstunder på bibliotek ett.206 Barnen får upplevel-
ser på biblioteket som bygger på deras egen kreativitet och delaktighet. I och med 
att bibliotekspersonalen samarbetar med fler aktörer i kommunen, bland annat 
inför dessa skaparstunder, så underlättas barns litteracitetserövring genom att de 
får upplevelser som bygger på olika konst- och uttrycksformer. 

Aktiviteter som grundar sig i att man låter barnen ta del av upplevelser på bib-
lioteket bidrar dessutom till att göra biblioteket till en plats där barn kan vara, lära 
och göra. Biblioteksrummen, som enligt Rasmussen och Jochumsen är i en ut-
vecklingsfas, går från att ha varit samlingar av böcker till att bli levande platser 
där användarna förs samman med kunskap, kultur, olika medier och andra använ-
dare.207 De olika aktiviteterna på biblioteken visar en utveckling som stämmer 
överens med detta. På bibliotek tre framhåller man också samarbeten med andra 
aktörer som den största förändringen efter projektet.208 Det skapar i sin tur fler me-
toder för lässtimulans när man kopplar in andra konstformer, helt enligt Läs-

konsters syfte. Upplevelserna bygger ofta på barnens eget deltagande där de får 
skapa, rita, måla, se på teater, lyssna på berättelser och ibland även vara medska-
pare till handlingen i en bok. Alla dessa delar ingår i Björklunds litteracitetsbe-
grepp, det är så barn erövrar litteracitet.  

På bibliotek sex blandar man in många konstformer i läslustarbetet och gör 
barnen mer delaktiga. Ett exempel är Hellsing-föreställningen. Genom att utgå 
från olika konstformer, och att ta in fler aktörer och skapa en litteraturinspirerad 
                                                 
205 Björklund, E. (2008), Att erövra litteracitet: små barns kommunikativa möten med berättande, bilder, text 

och tecken i förskolan, s. 15, 16. 
206 Intervju med Marguerite, bibliotek ett, 2011-01-24. 
207 Rasmussen, C. H. & Jochumsen, H. (2010), ”Från läsesal till levande bibliotek – barn, ungdomar och 
biblioteksrummet”, s. 213, 214. 
208 Intervju med Tove, bibliotek tre, 2011-01-28. 
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upplevelse, kan man tillsammans med barnen underlätta för litteracitetserövring. 
Även i exemplet med Barnens andra bok på bibliotek sex finns allt som Läskon-

ster ville föra ut. Bibliotek sex blir en plats där man får uppleva litteratur på olika 
sätt. Björklunds forskning, där hon beskriver hur text, tecken, bilder, symboler, 
sagor, rim, ramsor, sång, ritande, drama, etcetera, är olika sätt för barn att erövra 
litteracitet209, går hand i hand med Läskonsters målsättning att använda olika 
konst- och berättarformer. Att litteracitet erövras i samspel med andra visas också 
genom Selmas exempel. 

En annan ny metod som kommit från Läskonster är bokpratsleken på bibliotek 
två. Den utgår från att göra böcker förmänskligade och att barnen genom deras lek 
får en upplevelse av böckerna och biblioteket.210 Barnen inkultureras genom lek, 
samspel och upplevelser. I Vygotskijs pedagogik är leken en central del av inlär-
ningsprocessen (se sidorna 21-24), och bokpratsleken går i linje med detta. Sam-
spelet, den sociala kontexten, är viktig på bibliotek två för hur barn erövrar littera-
citet och eftersom Läskonster uppmuntrade till detta går litteracitet och projektets 
målsättning återigen hand i hand. 

Ännu en konkret förändring som Läskonster bidragit till är bibliotek tres arbe-
te med boksamtal. Tove fick genom projektet en ökad kunskap om boksamtal, och 
ett nytt tillvägagångssätt för boksamtalen har införts.211 Läskonster har alltså upp-
muntrat till utveckling av boksamtal i Chambers riktning, och bibliotekspersona-
len arbetar nu på samma sätt som hans metod utgår ifrån. Förändringen innebär, 
förutom att man arbetar i linje med Läskonsters mål, också ett nytt sätt för barnen 
att bli delaktiga och kunna erövra litteracitet. Ett annat påtagligt exempel på för-
ändring är bibliotek fems sagoyoga. Läskonster uppmuntrade till samarbeten med 
andra kulturaktörer, som i sin tur skapade en ny metod, sagoyogan, där barnens 
lek och delaktighet är väldigt viktig. Genom den interaktion som sagoyogan utgår 
ifrån har man infört ett nytt sätt att underlätta för barns litteracitetserövring. Att 
låta barnens deltagande och lek vara central i arbetet för att skapa läslust passar 
ihop med Vygotskijs pedagogik där leken är ett sätt att motivera barn i deras ut-
vecklingsprocess. Björklunds forskning stöds också återigen eftersom biblioteka-
rierna i undersökningen har visat hur viktig den sociala kontexten är för hur barn 
erövrar litteracitet.  

                                                 
209 Björklund, E. (2008), Att erövra litteracitet: små barns kommunikativa möten med berättande, bilder, text 

och tecken i förskolan, s. 15, 16. 
210 Intervju med Sara, bibliotek två, 2011-01-27. 
211 Intervju med Tove, bibliotek tre, 2011-01-28. 
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Det är fantastiskt, det är kreativt 

Uppsatsens tredje frågeställning, hur barns fantasi och kreativitet stimuleras ge-
nom Läskonsters metoder, går till stor del in i de andra frågeställningarna. Genom 
de olika metoderna för att uppmuntra läslust som redovisats tidigare finns också 
kopplingar till hur barns fantasi och kreativitet stimuleras. Människor utvecklar 
sina kreativa förmågor genom nya erfarenheter, och för barn har leken en central 
roll i utvecklingsprocessen.212 Man kan dessutom motivera barns inlärning genom 
att stimulera deras fantasi och de medverkande bibliotekarierna har alla gett ex-
empel på olika sätt att arbeta kreativt och stimulera barns fantasi.  

Mycket av arbetet på biblioteken utgår från sagor. Och sagor är inte bara ett 
verktyg för att skapa läslust och inkulturera barn i läs- och skrivmiljö, samt under-
lätta för deras litteracitetserövring; sagor är dessutom ett verktyg för hur man sti-
mulerar barns kreativitet. Men de medverkande bibliotekarierna har olika förhåll-
ningssätt till hur man ska framföra sagor. På bibliotek ett och tre använder man 
fritt berättande av sagor, ibland även olika attribut, som stimulerar barns fantasi 
genom att de får en upplevelse av berättelsen som går ut på att titta och lyssna. På 
bibliotek tre har man dessutom en sagogrotta så att barnen samtidigt får en visuali-
sering av sagan. Med hjälp av scenerierna i sagogrottan och berättelserna stimule-
ras barnens kreativitet. Sånger, rim och ramsor ingår och samspelet mellan barn 
och bibliotekspersonal är väsentligt. Vygotskij menar att detta är centralt i inlär-
ningsprocessen, kreativitet uppstår genom nya erfarenheter.213 Men på bibliotek 
fem och sex vill man i stället helst läsa sagorna, vilket stimulerar barnens läslust 
och fantasi på ett annat sätt än när man berättar fritt. Att läsa och inte visa bilder 
blir en chans för barnen att fantisera ihop egna bilder av sagan. Detta står i motsatt 
förhållande till bibliotek etts och tres resonemang, men båda metoderna fungerar 
som en uppmuntran för barns kreativitet. 

Andra erfarenheter som barnen får är bland annat bibliotek etts historieberät-
tande kring tavlan på barnavdelningen. Fantasin stimuleras genom att berättandet 
utgår från en målning och genom att barnen är aktiva; barnen styr ofta berättelser-
na med deras egna frågor och kommentarer. Berättandet utifrån tavlan stimulerar 
även barnens läslust och uppmuntrar eget deltagande i aktiviteten.  

Enligt Vygotskij är barnens medverkan ett sätt att motivera dem till fortsatt 
skapande, till egen kreativitet.214 Bokprat och boksamtal är då också metoder för 
att stimulera barns fantasi eftersom ett samspel mellan barn och vuxna uppstår. 
Bibliotek fyras alla olika sagoprojekt är ett annat exempel på erfarenheter som 
visar hur man stimulerar barns fantasi genom att göra dem till medskapare. 

                                                 
212 Vygotskij, L. (1995), Fantasi och kreativitet i barndomen, s. 9, 15, 17. 
213 Vygotskij, L. (1995), Fantasi och kreativitet i barndomen, s. 17. 
214 Vygotskij, L. (1995), Fantasi och kreativitet i barndomen, s. 55, 76, 100. 
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Bokprat, bokpratslek, boksamtal, visningar av biblioteket och vardagliga sam-
tal på biblioteken ger dessutom erfarenheter som bygger på biblioteksmiljön. Den 
sociala kontexten har betydelse för hur man kan ge barnen nya erfarenheter som 
stimulerar deras kreativitet. Vygotskij menar att barns fantasi stimuleras genom 
deras eget deltagande, vilket alla bibliotekarierna visat exempel på. Dramatisering 
av sagor, sagoberättande, barnens eget skapande och deltagande, är alla olika me-
toder för hur man stimulerar läslust och barnens fantasi och kreativitet. Biblioteka-
rierna i undersökningen arbetar så tillvida i linje med Vygotskijs pedagogik.  

På bibliotek fem arbetar man ofta med författarbesök, skaparstunder och tea-
teruppsättningar215, vilket är fler exempel på metoder som stimulerar barns läslust 
och kreativitet. Ofta är barnen medverkande, till exempel i sagoyoga, och det är ett 
sätt att ge nya erfarenheter och motivera dem till egna aktiviteter. Att använda 
olika konstformer bidrar till att barnen får se hur en berättelse kan framföras ge-
nom olika berättarformer. Man visar att det finns många sätt att berätta och skapa, 
vilket förhoppningsvis blir en bidragande faktor till deras eget skapande. Man gör 
upplevelser av litteraturen som uppmuntrar fantasin.  

På bibliotek sex är bokprat, sång, upptäckter, utställningar och upplevelser, så 
som den med Barnens andra bok, alla exempel på metoder som visar hur viktigt 
det sociala samspelet är när man vill uppmuntra läsintresset och fantasin. Genom 
arbetet med Barnens andra bok får barnen uppleva en berättelse i stället för att 
bara lyssna på den. Denna metod är helt enligt det som Läskonsters ville uppmunt-
ra till, och den är också en erfarenhet och motivation för barnen som stimulerar 
deras kreativitet genom att de är deltagande i aktiviteten. 

Upplevelser som barnen ges på biblioteken är erfarenheter som förhoppnings-
vis stimulerar kreativiteten. Att använda olika konstformer i syfte att verka lässti-
mulerande var ett av projektet Läskonsters mål, men det är också ett sätt att ge 
barn nya erfarenheter som stimulerar deras fantasi och motiverar eget skapande. 
Att samarbeta mer med barnen var också ett mål för projektet och det har lyckats 
väl på biblioteken. Det stödjer Vygotskijs resonemang om hur viktig den sociala 
kontexten är. Motivationen till eget skapande uppmuntras genom erfarenheter som 
bygger på att barnen får använda sin egen fantasi och medverka i aktiviteterna.  

Jag vill i detta sammanhang även nämna Lindös diskussion om hur man bör 
uppmuntra barns språkutveckling genom erfarenheter och upplevelser. Helhets-
perspektivet i hur man utvecklar barns inlärningsprocess beror enligt henne på att 
man måste beakta att olika barn tar till sig läsning och skrivning på olika sätt.216 
Därför behövs de metoder för läslust som framförts av projektet Läskonster och 
som bibliotekarierna i undersökningen använder sig av. Lindö vill även lyfta fram 
att språkinlärning kan ske i olika former: kroppsspråk, bildspråk, tonspråk, tal- 
                                                 
215 Intervju med Nina, bibliotek fem, 2011-02-01. 
216 Lindö, R. (2002), Det gränslösa språkrummet: Om barns tal- och skriftspråk i didaktiskt perspektiv, s. 
162.  
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och skriftspråk.217 Detta är samma utgångspunkt som Läskonster haft och som de 
medverkande bibliotekarierna tagit till sig. Läslust skapas genom litteraturinspire-
rade upplevelser och erfarenheter som utgår från olika konstformer, och därige-
nom får barnens kreativa förmågor en chans utvecklas på flera olika sätt.  

Bibliotekariernas och barnens samspel 

Läskonster hade som mål att göra barnen mer delaktiga i bibliotekens arbete för 
lässtimulans, ett mål som alla medverkande bibliotekarier visat hur de uppfyllt 
efter deras delaktighet i projektet. Uppsatsens fjärde frågeställning handlar om hur 
samspelet med omgivningen ser ut i Läskonsters metoder. Att arbeta för en större 
interaktion med barnen har blivit kännetecknande för flera av biblioteken, flera av 
bibliotekarierna i undersökningen anser det vara av stor vikt i det lässtimulerande 
arbetet. Läskonster hade även som syfte att bibliotekarierna skulle verka mer till-
sammans med andra kulturaktörer, som också ingår i hur man samspelar med om-
givningen. Att detta syfte uppfyllts på olika sätt har kommit fram i ovanstående 
delar: samarbeten med andra aktörer varit en stor del av det nya som Läskonster 
bidragit till. Mina teoretiska utgångspunkter (se sidorna 16-24), samt Chambers 
och Lindö i den tidigare forskningen (sidorna 12-15), tar upp hur viktig den socia-
la kontexten är för barns utvecklings- och inlärningsprocess. Genom stimulans 
och stöd från omgivningen utvecklas barns läsintresse.  

Ett exempel som karakteriseras av interaktion och flexibilitet är de spontana, 
vardagliga samtalen mellan barn och bibliotekspersonal. De är, förutom ett sätt att 
verka lässtimulerande, också ett sätt att interagera med barnen. Ett exempel på 
mer organiserad metod där samspelet mellan barn och bibliotekarier finns är vis-
ningarna på biblioteken. På bibliotek ett syns detta bland annat i historieberättan-
det kring tavlan som finns på barnavdelningen. Utställningsverksamheten på bib-
liotek ett, tre, fyra, fem och sex är ett annat exempel då barns delaktighet är känne-
tecknande för hela aktiviteten.  

Boksamtal, vilket görs av bibliotek ett, tre och fyra, är också en mer organise-
rad lässtimulerande metod som utgår från att man samverkar. Vikten av att lära 
barn att samtala om texter de läst, att verka för barns samtalsutveckling för att de 
ska bli reflekterande individer, tas upp av Chambers och Lindö som en stor del av 
arbetet med språkinlärning. 

Andra exempel som visar hur man arbetar aktivt för att barn ska vara påver-
kande är olika projekt på biblioteken. Till exempel berättarprogram på bibliotek 
ett då Marguerite gick ut bland elever för att få deras åsikter om hur ett berättar-
program skulle gå till. Bibliotek tres ombyggnad av barnavdelningen då Tove ef-

                                                 
217 Lindö, R. (2002), Det gränslösa språkrummet: Om barns tal- och skriftspråk i didaktiskt perspektiv, s. 7. 
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terlyst barns åsikter och tankar om hur de vill ha sitt bibliotek är också något som 
stödjer tesen om att Läskonster fungerat som ny inspiration för hur man kan göra 
barnen mer delaktiga. Skrivartävlingen och bokpratsleken på bibliotek två är ytter-
ligare exempel på hur man tillsammans skapar läslust genom lek och delaktighet. 
Och enligt Vygotskijs pedagogik är leken en central aktivitet i barns inlärnings-
process som kan användas som motivation till eget skapande. Flera av biblioteken 
arbetar dessutom aktivt med att locka barn till biblioteket genom eget skapande, så 
som pysselstunder på bibliotek ett och fem. Man arbetar lässtimulerande genom 
att locka med roliga aktiviteter. På bibliotek fyra är det uttalat viktigt att göra bar-
nens delaktighet större. Ett konkret exempel för detta är de dramatiseringar där 
barnen gått in i pjäsen som en del av handlingen (se sida 39-40).  

På bibliotek tre har ett annat tydligt exempel presenterats på hur man kan göra 
barnen till medskapare. En dramatisering av en berättelse framfördes, som inne-
höll ett öppet slut, och barnen fick sedan själva skriva sin egen version av hur de 
trodde att berättelsen slutade.218 Här framgår det hur man genom att arbeta enligt 
Läskonsters mål skapar situationer då barnens egen kreativitet kommer till uttryck. 
På bibliotek tre har man även haft dramatiseringar där barnen gjort egna bilder och 
man har arbetat med spökhistorier där aktiviteten mynnade ut i barnens eget ska-
pande219, vilket visar hur Läskonsters mål konkretiserats.  

Bibliotek fyras Facebook-konto och arbete med inköpsförslag gör barnens på-
verkan större. Jag vill lyfta fram detta exempel eftersom det belyser hur bibliote-
karierna tagit till sig det som Läskonster ville föra ut: man utgår från barnens per-
spektiv och man har en vilja att göra barnen engagerade i bibliotekets arbete. Tea-
terföreställningar och andra aktiviteter i samarbete med olika aktörer utanför bib-
lioteket på bibliotek fem är andra fall som visar hur biblioteket samverkar med 
barnen för att skapa läslust i en social kontext. Författarbesök då barnen skrivit en 
egen fortsättning på en föreställning är ännu ett exempel. Att göra barnen delakti-
ga är utmärkande för alla medverkande bibliotekariers arbete med lässtimulans.  

Temakvällen på bibliotek sex då barnen fick uppleva biblioteket och en berät-
telse genom olika aktiviteter är ett betydelsefullt exempel på hur man arbetar in-
teraktivt med barn. Barnen fick lyssna på berättelser, upptäcka biblioteket, expe-
rimentera och delta i en aktivitet inspirerad från en känd bok. Aktiviteten stämmer 
överens med flera av de punkter Läskonster ville framföra: samarbete med andra 
kulturaktörer, samarbete med barnen, att använda olika konstformer, och att skapa 
upplevelser där barnen får använda olika sinnen. Föreställningen med Hellsingte-
ma som Selma berättat om i tidigare avsnitt är också en ny metod efter projektet 
för hur man kan arbeta lässtimulerande där barnen görs till medaktörer. Den socia-
la kontexten påverkar barns inlärningsprocess och intresse.  

                                                 
218 Intervju med Tove, bibliotek tre, 2011-01-28. 
219 Intervju med Tove, bibliotek tre, 2011-01-28. 
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Att skapa läslust, att inkulturera barn i läs- och skrivmiljö, samt att underlätta 
för barns erövring av litteracitet, är processer som stöds av den sociala kontexten. 
Det finns flera exempel som stödjer Söderberghs, Björklunds, Vygotskijs, Lindös 
och Chambers gemensamma nämnare; att utveckling sker i samspel med andra. I 
den här uppsatsen syns det hur Läskonsters målsättning att göra barnen delaktiga 
har lyckats, att barnen är i interaktion med vuxna är en stor del av det lässtimule-
rande arbetet på folkbiblioteken.  

Det sociala samspelets vikt kan dessutom kopplas till Rasmussens och Jo-
chumsens begrepp beings, att man utgår från barnets egna rättigheter och behov.220 
Läskonster ville också föra fram barns rättigheter och intressen i arbetet för att 
skapa läslust. Jag vill även ta upp bibliotekariens olika roller. I den participatoris-
ka modellen är både bibliotekarie och besökare aktiva, bådas kompetenser kom-
mer till uttryck.221 Detta stämmer överens med de medverkande bibliotekariernas 
samverkan med barnen då även barnen är aktiva subjekt. Jag vill dessutom på-
minna om att Lindös helhetsperspektiv på språkinlärningen passar in här eftersom 
Läskonster hade en helhetssyn på hur man kan bedriva lässtimulerande arbete. Att 
skapa läslust kan göras genom att använda flera konstformer, flera berättarformer 
och uttryck. 

Begreppens innebörd 

Uppsatsens femte frågeställning var: Finns det någon skillnad mellan begreppen 
läsfrämjande och lässtimulans? Om ja, vilken? I flera av intervjuerna har det fram-
kommit att det finns skillnader mellan begreppen. I Läskonsters slutrapport an-
vänds ordet lässtimulans genomgående och jag ville därför undersöka vad de 
medverkande bibliotekarierna har för syn på detta. Alla medverkande bibliotekari-
er i undersökningen använder både begreppet läsfrämjande och lässtimulans, och 
det mer i formella situationer än i det vardagliga arbetet. I det dagliga arbetet an-
vänds ofta omskrivningar av begreppen, och man gör lässtimulerande arbete mer 
än att prata om det. Två av bibliotekarierna tycker att begreppen är ganska lika och 
gör ingen större skillnad mellan dem.222  

Men i resterande intervjuer har det kommit fram att skillnader finns. En defi-
nition av begreppen är att läsfrämjande definieras som ett äldre begrepp som står 
för att man stödjer barnet fram till läsning. Begreppet lässtimulans definieras som 
att det innehåller fler möjligheter. Fler metoder finns tillgodo när man skapar läs-
lust och man behöver inte bara använda böcker i det arbetet. Det handlar till stor 

                                                 
220 Rasmussen, C. H. & Jochumsen, H. (2010), ”Från läsesal till levande bibliotek – barn, ungdomar och 
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221 Rydsjö, K. & Elf, A. (2007), Studier av barn- och ungdomsbibliotek: en kunskapsöversikt, s. 42. 
222 Intervju med Tove, bibliotek tre, 2011-01-28; Intervju med Nina, bibliotek fem, 2011-02-01. 
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del om miljön, lässtimulans handlar om att få barnen till biblioteket och att låta 
dem ta del av berättelser, på olika sätt.223 Vid en annan intervju kom en liknande 
definition fram, att läsfrämjande är ett äldre, mer organiserat, begrepp än lässtimu-
lans.224 Ännu en skillnad mellan begreppen framfördes som innebär att läsfrämjan-
de handlar om att underlätta, och det är genom allt biblioteket gör: hylluppställ-
ning, inköp, bemötande, etcetera. Lässtimulans handlar mer om att rikta sig direkt 
till en person och att hitta rätt berättelse till rätt person. Lässtimulans handlar om 
att väcka intresse och inspirera, att fokusera på individuella intressen.225 Det här 
resonemanget stöds av ännu en medverkande bibliotekarie; läsfrämjande handlar 
om allt man gör på biblioteket, inköp, hyllplacering, och så vidare. Lässtimulans 
handlar mer om direktkontakt, att hitta rätt berättelse till rätt person. Lässtimulans 
är att göra barnen mer delaktiga i arbetet för att skapa läslust.226 Tittar man dessut-
om på hur alla bibliotekarier arbetar ser man också att det lässtimulerande arbetet 
handlar om att använda sig av flera olika former och metoder för att skapa läslust. 
Man gör även barnen mer delaktiga i läslustprocessen och riktar läslustaktiviteter-
na mer direkt till barnen. Lässtimulans handlar om att skapa upplevelser av berät-
telser. Lässtimulansbegreppet är vidare än begreppet läsfrämjande i den meningen 
att fler metoder för läslust används som utgår från olika konstformer.  

Ett av Läskonsters syften var också att använda det vidgade textbegreppet. 
Man ville uppmuntra bibliotekarier till att föra fram text och berättelser genom att 
använda sig av olika konstformer i arbetet för att skapa läslust. De medverkande 
bibliotekarierna har gett exempel på hur det vidgade textbegreppet finns med i 
deras olika metoder. Att texter även kan förmedlas genom till exempel sång, bild, 
drama, film, olika upplevelser och så vidare, tillämpas av alla. Detta synsätt har 
funnits med länge men flera av de medverkande bibliotekarierna har sagt att Läs-

konster uppmuntrade till denna syn och bidrog till en ökad medvetenhet och större 
öppenhet inför att föra ut berättelser i olika former. Text ses som ett budskap som 
kan förmedlas genom olika uttrycksformer och bibliotekarierna i undersökningen 
använder flera olika metoder och konstformer för att framföra en berättelse. Det är 
viktigt att lyfta fram alla olika medier som finns på ett bibliotek när man arbetar 
med lässtimulans. Att berättande kan ske genom olika former för att ge fler till-
gång till berättelserna var ett av Läskonsters syften, och bibliotekarierna i under-
sökningen arbetar enligt detta. Det är berättelserna, och berättandet, som är det 
viktiga, och formen för hur man för fram en berättelse är mindre viktig. Det syns 
också i många fall att ordet text blir synonymt med ordet berättelse. 

I en intervju kommer dock en intressant iakttagelse fram, nämligen den att 
böcker måste få vara kärnan i bibliotekets arbete för lässtimulans och man kan inte 

                                                 
223 Intervju med Marguerite, bibliotek ett, 2011-01-24.  
224 Intervju med Sara, bibliotek två, 2011-01-27. 
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komma från böckernas betydelse när man stimulerar barns läsning. Att använda 
andra konstformer ses som något extra och speciellt, och förhoppningsvis bidrar 
det till att göra fler barn intresserade av läsning, men böckernas roll får inte för-
minskas.227  

Bibliotekarierna i undersökningen arbetar alla efter de principer som Läskon-

ster ville lyfta fram, att en berättelse kan förmedlas genom olika former för att 
göra fler intresserade. Läskonster gjorde således skillnad för hur man arbetar med 
lässtimulans, men ingen större skillnad för hur begreppen text och berättelse kan 
förstås. Jag vill även nämna Lindös diskussion om textkompetens som stöds av 
Läskonsters syfte och bibliotekariernas berättelser. Genom att använda ett hel-
hetsperspektiv i arbetet med språkutveckling som går ut på att låta flera konstfor-
mer komma till uttryck finns en chans att stimulera läsintresset hos fler barn.  

Jag vill i denna diskussion även ta upp Rydsjö och Elfs olika synsätt på läs-
ning. Det pragmatiska synsättet har läsning som syfte, innehållet spelar ingen roll. 
Det traditionalistiska synsättet innebär att bibliotekarien vill förmedla god littera-
tur, läsningens innehåll spelar stor roll. Det emancipatoriska innebär större fokus 
på barnets utveckling, att det ska bli en självständig, reflekterande läsare.228 Det 
emancipatoriska synsättet kan kopplas samman med hur bibliotekarierna i denna 
undersökning resonerar kring text. Berättelser kan föras ut i olika former, så att 
fler barn blir intresserade av läsning. Man fokuserar mer på barnets egna intressen 
och vill att läsningen ska vara rolig och betydelsefull, i stället för att försöka för-
medla litteratur med ett visst innehåll. Att hitta rätt bok till rätt barn, och att bar-
nen läser, är det viktigaste. 

Avslutande kommentarer 

I den här uppsatsen har det blivit tydligt att Läskonster lyckades med att föra in 
nya metoder för lässtimulans på folkbiblioteken. När man arbetar för lässtimulans 
arbetar man även för barns utveckling på flera olika sätt eftersom metoderna som 
används för att verka lässtimulerande också är metoder för att inkulturera barn i 
läs- och skrivmiljö, för att underlätta litteracitetserövring, för att stimulera barns 
fantasi och kreativitet, samt i vissa fall för att göra barnens delaktighet större. Att 
biblioteken är en plats där barns läsintresse utvecklas i en social kontext står klart.  

Läskonster har uppmuntrat till att skapa lässtimulerande metoder på folkbibli-
oteken som utgår från att man ska öppna upp biblioteken och låta dem vara platser 
där barn får uppleva litteratur på många olika sätt. Bland annat genom att använda 
sig av fler konstformer, använda ett vidgat textbegrepp, samarbeta med fler kul-

                                                 
227 Intervju med Tove, bibliotek tre, 2011-01-28. 
228 Rydsjö, K. & Elf, A. (2007), Studier av barn- och ungdomsbibliotek: en kunskapsöversikt, s. 43, 44. 
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turaktörer och låta barnens påverkan och delaktighet bli större. Att införa barns lek 
och eget skapande har också lyfts fram som centralt i projektet och på de medver-
kande biblioteken. I det långa loppet är detta förhoppningsvis sätt som kan göra 
fler barn intresserade av läsning. Det är dessutom viktigt att låta barnen vara med 
och påverka bibliotekariernas arbete då de är en stor användargrupp på bibliote-
ken. Att fortsätta föra dialog med andra bibliotekskollegor, att skapa större kon-
taktnät, är också något som kan ge mer inspiration och på så sätt skapa fler 
ingångar till läsningens värld för barn. 

Men en sak som kommit fram i intervjuerna är att det lässtimulerande arbetet 
för barn på folkbibliotek främst riktar sig till yngre barn. Det finns exempel då 
man riktat sig till äldre barn, men de exemplen är i minoritet. Läskonster vände sig 
inte heller till någon specifik åldersgrupp, och fokuset på yngre barn syns också i 
de teorival jag gjort. Därför kan det vara värt att diskutera vad man kan göra om 
man vill rikta sig mer till äldre barn och ungdomar. Jag försöker inte komma med 
några konkreta förslag, utan jag vill lyfta fram bristen på lässtimulerande arbete 
för äldre barn på de bibliotek som varit med i undersökningen. Och om det ser 
likadant ut på fler folkbibliotek i landet vill jag uppmärksamma att detta behövs. 

En annan sak jag funderat över är hur man ska ställa sig till det faktum att 
Läskonster drivit fram metoder som till viss del går ifrån bokens form. Man har 
infört lässtimulansmetoder som utgår från att man kan använda fler konst- och 
berättandeformer för att skapa läslust, och det betyder därmed att man till viss del 
går ifrån bokens textform. Det är ändå boken och läsningen som är grunden i läs-
stimulans. Flera av de medverkande bibliotekarierna har dock framfört att berät-
telsen är grunden i deras arbete, böcker är viktigast när man vill att barn ska läsa, 
och de använder de olika konstformerna för att locka till läsning. Och genom att 
använda olika konstformer för att skapa läslust överväger ändå det positiva, att 
skapa fler ingångar till böckernas värld gör förhoppningsvis fler barn intresserade 
av läsning.  

Värt att fundera över är också hur den eventuella effekten av projektet ser ut. 
Har Läskonster bidragit till att fler barn blivit intresserade av läsning? Har läslus-
ten hos barn ökat? Kan man mäta läslusten hos barn på något sätt? Eftersom det 
inte varit mitt syfte att mäta effekterna av projektet Läskonster vill jag lyfta fram 
de här frågorna som intressanta att följa upp i andra möjliga undersökningar.  

 



 87 

Sammanfattning 

Den här uppsatsen innehåller en analytisk uppföljning av projektet Läskonster. 
Läskonster var ett projekt som pågick mellan 2007-2009 där nära 80 bibliotekarier 
från 57 bibliotek i Mellansverige deltog. Syftet i projektet var att föra in nya me-
toder för att skapa läslust på folkbiblioteken i Sverige. Man ville använda sig av 
det vidgade textbegreppet och ha en öppen syn på hur en berättelse kan förmedlas. 
Man ville även föra in användningen av nya konstformer, uppmuntra till större 
samverkan med andra kulturaktörer utanför biblioteken, och göra barnens delak-
tighet i aktiviteterna större. 

Mitt syfte var att göra en uppföljning av projektet Läskonster. Frågeställning-
arna handlade om att undersöka hur barn inkultureras i läslust, hur man som bibli-
otekarie arbetar för att underlätta barns erövring av litteracitet, hur stimulansen av 
barns fantasi och kreativitet går till, hur samspelet med barnen och omgivningen 
ser ut, samt om det finns någon skillnad mellan begreppen läsfrämjande och läs-
stimulans. 

De teoretiska utgångspunkterna i uppsatsen var Ragnhild Söderberghs be-
grepp inkulturation, Elisabeth Björklunds litteracitetsbegrepp och delar av Lev S. 
Vygotskijs sociokulturella teori, som handlar om hur den sociala kontexten stimu-
lerar och påverkar barns inlärnings- och utvecklingsprocess. Vygotskijs definition 
av fantasi och kreativitet samt hans pedagogik för hur detta stimuleras hos barn 
har också använts i analysen av projektet Läskonster. Metoden för att få svar på 
mina frågeställningar var kvalitativa intervjuer. Jag intervjuade sex av de medver-
kande bibliotekarierna från projektet Läskonster för att belysa enskilda erfarenhe-
ter och tankar som projektet bidragit till. 

I mina slutsatser kom jag fram till att projektets syfte uppfyllts i flera fall. Nya 
metoder har införts för hur man skapar läslust, fler konstformer används, nya sam-
arbeten med andra kulturaktörer har startats, och mer samverkan med barnen 
finns. Bibliotekarierna anser sig också vara bättre på att marknadsföra sitt arbete 
till allmänheten. Vissa av de medverkande bibliotekarierna lyfte dessutom fram att 
de såg en skillnad i begreppen läsfrämjande och lässtimulans. Främst handlar 
skillnaden om att lässtimulans anses vara ett vidare begrepp än läsfrämjande, att 
man riktar sig mer direkt till person, och att man vill hitta rätt bok till rätt barn. 
Läskonsters målsättning att behandla berättelser som något som kan förmedlas 
genom olika konstformer, och inte bara genom text i en bok, har också lyfts fram. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor: 
1. Vad har ni för yrkestitel? 
2. Hur länge har ni arbetat inom bibliotek och hur länge har ni arbetat med 

barn- och ungdomsverksamhet? 
3. Vad har ni för utbildning och när tog ni er examen? 
4. Varför ville ni vara med i projektet Läskonster? 
5. Hur arbetar ni för att stimulera barns läsning, läslust? Kan ni ge konkreta ex-

empel på hur det praktiska arbetet för lässtimulans på ert bibliotek ser ut? 
6. Har Läskonster gjort någon skillnad för hur ni arbetar med lässtimulans? 

Kan ni ge något exempel på hur ni arbetade innan er medverkan i projektet 
och hur ni arbetar nu? 

7.  Vad har Läskonster som projekt betytt, har det gjort någon skillnad? (Det-
ta behöver inte bara gälla de praktiska göromålen, utan även egna tankar 
och resonemang.) 

8. Finns det något samarbete med barnen i arbetet för att stimulera läsning, 
och hur ser det i sådana fall ut?  

9. Vilket begrepp använder ni er av i arbetet: läsfrämjande eller lässtimulans? 
(Eller eventuellt något annat?) 

10. Hur ser ni på begreppen läsfrämjande och lässtimulans? Anser ni att det 
finns någon skillnad mellan begreppen och i sådana fall vilken? 

11. Hur använder ni textbegreppet i ert arbete, vad innehåller begreppet text 
enligt er?  

12. Har er förståelse av textbegreppet förändrats genom projektet Läskonster? 
Om ja, hur har det förändrats?  

 
 


