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Abstract: The aim of this thesis was to understand and illuminate how reading 

promotion projects can be carried out, what sort of activities they might 
contain and what sort of lasting impressions they might make. We chose 
to examine reading promotion projects because we consider the 
promotion of reading and literacy a vital and important part of the 
libraries work. The study took place at the city library of Uddevalla and 
the projects included in the study were all directed towards children and 
youth. 

  
 The theory used in the thesis was Aidan Chambers’s model of the 

Reading Circle which consists of the four themes of selection, 
‘reading’, response and the enabling adult. Methods used were semi-
structured interview, document studies and observation.  

 
The results show that reading promotion projects benefit from co-
operation between the adults involved and that education of the adults 
in order to indirectly target the children is an effective way of spreading 
the love of reading. Involving children and youth in the work and 
decision making process proved to be prosperous. 
 
The conclusions are that reading promotion projects give the libraries 
economic and creative resources to try out new ways of working and 
cooperating. With these tools and the aim to spread the love of reading 
the librarians have an increased possibility to reach out and provide 
support and inspiration to all becoming readers. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Rapporter som har publicerats de senaste åren visar på minskad läsning och även på sämre 
läsförmåga hos barn och unga. Den minskande läsningen är problematisk och fordrar arbete 
och resurser för att stävjas. I detta arbete kan biblioteket spela en central roll och fungera som 
en viktig aktör genom sitt läsfrämjande arbete. 

Medierådets rapport Ungar & Medier 2010 menar att en tydlig tendens kan urskiljas i barns 
och ungas fritidsvanor under perioden 2006–2010, då läsningen av böcker och tidningar sjönk 
drastiskt bland de unga.1 Progress in International Reading Literacy Study, PIRLS 2006, är en 
undersökning av tioåringars läsförmåga i fyrtiofem länder som visar på att en statistiskt 
signifikant tillbakagång i läsprovsresultat har skett mellan 2001 och 2006. Rapporten påpekar 
även att förändringen sker som del i en avsevärt mer utsträckt nedåtgående tendens som 
började före 1991. Den påvisade tillbakagången av de generella läsprovsresultaten avspeglas i 
elevers läsning av både skönlitteratur och sakprosa men även i hur de svenska eleverna klarar 
av två olika typer av textbaserade, tolkande och värderande förståelseprocesser.2 I den 
avslutande diskussionen i PIRLS påpekas vikten av läsfrämjande åtgärder: 
 

Förändringen i våra unga elevers läsvanor och läsförmåga under de senaste åren tyder på att 
vårt svenska samhälle står inför några betydande utmaningar. Den första rör hur alla elever i 
skolan, med betoning på alla, ska ges möjlighet att utveckla en bred repertoar av läsarter. Med 
alla elever avses starka läsare, mindre starka läsare, elever med olika sociala bakgrunder, 
flickor, pojkar och elever med olika språkliga bakgrunder. Den repertoar de ska ges möjlighet 
att utveckla omsluter läsning av såväl mer enkla och korta som mer komplexa och långa 
texter./ … /Men förmågan att läsa och förstå längre texter har en mycket stor betydelse för 
eleverna för att de ska kunna gå vidare inom utbildning och i framtida yrkesutövningar. Ju 
längre man kommer inom utbildningen, desto mer av meningsskapandet är skriftspråkligt 
baserat och mer komplext. Skriftspråket är för överskådlig framtid den mest dominerande 
ingången till lärande och kunskaper.3 
 

Britta Stensson, lärare och utvecklingsledare på Rannebergens skola i Angered, menar att det 
är en demokratisk rättighet för varje människa att få utveckla sin förmåga att skriva, tala, läsa 
och förstå. Ett tankevidgande möte mellan texten och den egna personen kan förändra en 
människas syn på världen, säger hon, och menar att språkutveckling är ett långsiktigt projekt 
som kräver satsningar på barnen. Den komplicerade och globaliserade värld vi lever i, 
arbetslivets krav och vardagslivets alla anvisningar är goda anledningar bara de, enligt 
Stensson, och menar vidare att förmågan att tolka och reflektera över det lästa även är en 
förutsättning för att unga ska kunna granska sin omvärld kritiskt, kunna påverka och förändra 
den.4  
 
Att förmedla litteratur och inspirera barn och ungdomar till läsning är en viktig del av 
folkbibliotekens verksamhet. I denna uppsats undersöker vi hur detta kan se ut och gå till då 
ett folkbibliotek medverkar i ett läsfrämjande projekt. 

                                                 
1 Ungar & Medier 2010. Medierådet. s. 9  
2 PIRLS 2006. Progress in International Reading Literacy Study 2006. s. 57. 
3 PIRLS 2006. s. 113. 
4 Stensson, Britta 2006. Mellan raderna. Strategier för tolkande läsning. s. 7. 
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1.2 Problemformulering 
 
Läsfrämjande arbete är en viktig del av folkbibliotekets verksamhet och kan bedrivas på olika 
sätt. Läsprojekt - Inspirationsbok för förskola, skola och bibliotek är en inspirationsbok för 
praktiker, som rapporterar erfarenheter från flera svenska folkbibliotek, där det framgår att 
läsfrämjande arbete till stor del bärs upp av projekt. De mål som förekommer i läsfrämjande 
projekt är ofta primära och självklara för hela verksamheten såsom lässtimulans, kreativitet 
och samarbete mellan bibliotek och skola. Syftet med ett framgångsrikt projekt är att det i 
fortsättningen ska bli en integrerad del i den ordinarie verksamheten. Genom att arbeta inom 
en projektram växer det fram idéer och metoder och förhoppningsvis lever själva 
ursprungsidén kvar när projektet avslutas.5 
 
Vi har valt att undersöka läsfrämjande projekt som arbetsform för att en viktig del av 
folkbibliotekens verksamhet är att inspirera barn och ungdomar till läsning och läslust. I 
denna uppsats presenterar vi resultatet av den fallstudie på Uddevalla stadsbibliotek där vi 
undersökt deras erfarenheter av arbete med läsfrämjande projekt. Det vi undersökt är vilken 
betydelse och vilka följder projektverksamheten fört med sig och huruvida dessa införlivats i 
den ordinarie verksamheten och i så fall i vilken utsträckning.  

1.3 Syfte, frågeställning och avgränsningar 
 
Syftet med undersökningen är att förstå och belysa hur läsfrämjande arbete kan se ut på ett 
folkbibliotek. Vi har därför valt att granska läsfrämjande verksamhet i projektform på 
Uddevalla stadsbibliotek och hur det kan bedrivas. Vi har undersökt hur det läsfrämjande 
arbetet kan se ut, vilka mål och aktiviteter som kan ingå och vilka långsiktiga effekter som 
eventuellt kan identifieras. 
 
Utifrån syftet ovan är våra frågeställningar: 
 

1. Vilken betydelse och vilka konsekvenser kan arbetet med läsfrämjande projekt få på 
ett folkbibliotek?  

 
2. Vilka avtryck kan läsfrämjande projekt lämna i bibliotekets ordinarie verksamhet? 

 

Vi har valt att avgränsa undersökningen till Uddevalla stadsbibliotek och deras arbete med 
läsfrämjande projekt. De projekt som ingår i undersökningen är alla riktade mot barn och 
ungdomar.  Då vårt intresse riktar sig mot hur läsfrämjande projekt kan se ut på bibliotek 
valde vi ett folkbibliotek som hade deltagit i flera olika projekt för att få tillgång till deras 
samlade erfarenhet. Vi utgår från ett bibliotekarieperspektiv då vi undersöker de läsfrämjande 
projektens betydelse och konsekvenser för bibliotekarierna och biblioteket.  

 
 

                                                 
5 Läsprojekt - Inspirationsbok för förskola, skola och bibliotek 2007. s. 13. 
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1.4 Definitioner    
 

Här följer några definitioner av termer som förekommer i uppsatsen.  

Med läsfrämjande menar vi en verksamhet som syftar till att skapa gynnsamma 
förutsättningar för läsning, lässtimulans och läsglädje.  

Med projekt menar vi arbetssätt som utgår från en gemensam idé för att uppnå ett visst uttalat 
resultat, har ett start- och slutdatum och där arbetet utvecklas och skiljer sig från ordinarie 
verksamhet.     

Med läsfrämjande projekt menar vi en tidsbegränsad, medveten, aktiv satsning, med ett uttalat 
mål att främja läsning och läslust.   

Det läsfrämjande projektarbetets motiveringar och mål ser vi som den betydelse projekten kan 
få för biblioteket.  
 
Med konsekvenser menar vi de följder det läsfrämjande projektarbetet för med sig i det 
praktiska arbetet på biblioteket. 

Med avtryck menar vi effekten av projekten det vill säga kvarlevande aktiviteter, tankar och 
konkreta förändringar. 
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2 Bibliotekets uppdrag  
 
För att påvisa det läsfrämjande arbetets kontext och legitimitet vill vi, med stöd av olika 
reglerande dokument, förtydliga och framhålla bibliotekens uppdrag och vad biblioteken som 
institution bör sträva efter beträffande läsfrämjande verksamhet. Detta gör vi för att påvisa att 
de läsfrämjande verksamheter biblioteket bedriver är föreskrivna enligt internationella, 
nationella, regionala och lokala styrdokument.  
 
Enligt Rydsjö och Elf framgår det i Folkbiblioteksutredningen (1984) att två utmärkande 
uppdrag åligger biblioteken, dels kulturuppgiften som består i att ge tillgång till böcker och 
stimulera till läsning, dels informationsuppgiften som innebär att biblioteket ska reducera 
informations- och kunskapsklyftorna i samhället. Samverkan mellan bibliotek och andra 
kommunala institutioner framhålls som en grundläggande del gällande ovan nämnda 
uppdrag.6 
 

2.1 Unescos folkbiblioteksmanifest 
 

Unescos folkbiblioteksmanifest har varit betydelsefullt i folkbiblioteksutvecklingen, det har 
hjälpt till att forma en gemensam syn på folkbiblioteket, både nationellt och internationellt. 
Några av folkbibliotekens viktiga uppgifter uppnås bland annat genom att skapa och stärka 
läsvanor redan hos små barn och att stimulera deras fantasi och kreativitet.7  

I folkbiblioteksmanifestet framkommer bland annat att:  
Folkbiblioteken är ett samhällsansvar. De bör därför ha stöd i en särskild lagstiftning och 
bekostas av allmänna medel. Folkbiblioteken bör ses som ett viktigt led i en långsiktig strategi 
för kultur, informationsspridning, utbildning och ökad läskunnighet.8 

 

2.2 Bibliotekslagen 
 

Enligt bibliotekslagen, gällande från 1997, ska biblioteken bland annat verka för:  
2 § Till främjande av intresse för läsning och litteratur, 
information, upplysning och utbildning samt kulturell 
verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett 
folkbibliotek. 
 
9 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet 
åt barn och ungdomar genom att erbjuda böcker, 
informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov 
för att främja språkutveckling och stimulera till läsning.9 

 

                                                 
6 Rydsjö, Kerstin & Elf, AnnaCarin 2007. Studier av barn- och ungdomsbibliotek: en kunskapsöversikt. s. 31.   
7 Unescos folkbiblioteksmanifest 2000. s. 5-10. 
8 Unescos folkbiblioteksmanifest 2000. s. 11.  
9 SFS (1996: 1596) § 2, § 9. 
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2.3 Regionalt styrdokument 
 

Riksdagen beslutade 2004 att kommuner och landsting bör ha biblioteksplaner, med 
motiveringen att samordnade insatser skulle kunna öka biblioteksservicens tillgänglighet för 
medborgarna.10 I Västra Götaland utvecklades en plan för den regionala 
biblioteksverksamheten där det bland annat framhålls att: 

 

Biblioteksverksamhet för barn har som syfte att stimulera till läsning och läslust. 
Barnbiblioteket är också en plats där barn och ungdom bör ha möjlighet att komma i kontakt 
med nya medier och ny informationsteknik. 

Ungdomar är en mycket aktiv grupp som ofta besöker olika bibliotek när de behöver lösa 
arbetsuppgifter i samband med sina studier. De väljer däremot sällan biblioteket som plats för 
sina fritidsaktiviteter. Barnperspektivet och barns och ungdomars egna behov ska i framtiden 
vara vägledande för bibliotekens verksamhet. Gestaltningen av biblioteksrummet bör utvecklas 
för att bättre möta barnets olika behov. Verksamheten bör i mycket högre grad än i dag 
utvecklas av och med barn och ungdomar. 11 

 

2.4 Lokalt styrdokument 
 
De kulturpolitiska målen för Uddevalla kommun antogs under 2011 och utgångspunkten för 
de lokalpolitiska målen är en kultursyn där: ”kultur är både livskvalitet för den enskilda 
människan och en motor i kommunens fortsatta utveckling”. 
 
Uddevalla kommun har sju mål uppsatta varav de fyra första är direkt tillämpliga för 
biblioteksverksamheten. 

 
1. Uddevalla skall vara en kommun med stark kulturell profil som människor gärna bor i och 

besöker. 
2. Barn- och ungdomskulturen skall prioriteras. 
3. Kulturen skall präglas av kvalitet och mångfald. 
4. Biblioteken skall vara en kulturell mötesplats och utvecklas i sin roll som informations- 

och upplevelsecentra.12 
 
I biblioteksplanen för Uddevalla kommun framhålls vikten av samverkan mellan 
biblioteksverksamhet och skolor, förskolor och andra utbildningsinstitutioner. Det finns en väl 
inarbetad samverkan mellan folkbibliotek och skolbibliotek inom kommunen, de har två 
integrerade folk- och skolbibliotek. Mellan barn- och skolbibliotekarier förekommer ett nära 
samarbete med läsfrämjande insatser riktat mot barn och ungdomar, där läsning och 
läsförståelse prioriteras. Kommunen anordnar även gemensam fortbildning. Biblioteken 
samarbetar, inte bara med barn och utbildning, utan även med socialförvaltningen, miljö och 
stadsbyggnad med flera. Exempel på detta samarbete är bokprat, depositioner av böcker och 
utställningar.13       
                                                 
10 Kultur i väst 2010. Plan för utveckling och förnyelse av den regionala biblioteksverksamheten 2011-2014. s. 3.       
    Dokumentet är under omarbetning. 
11 Kultur i Väst 2010. s. 11.  
12 Biblioteksplan 2011-2014. 2010. Uddevalla kommun.  s. 4. 
13 Biblioteksplan 2011-2014. 2010. Uddevalla kommun. s. 5. 
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3 Tidigare forskning och litteratur 
 

Det finns stora mängder forskning om läsning och läsningens betydelse utförd i många olika 
syften och med olika perspektiv. Här presenteras den tidigare forskning och litteratur som vi 
funnit relevant för uppsatsen. En del av den tidigare forskning och litteratur vi tar i anspråk 
behandlar läsfrämjande ur ett skolperspektiv. Vi finner den tillämplig för vår undersökning 
eftersom den behandlar ämnen som läsning, läslust och pedagogers arbete med barn vilket 
läsfrämjande arbete ofta bygger på. Forskningen och litteraturen presenteras under rubrikerna 
forskningsöversikter, vikten av läsning, läsfrämjande och projektarbete.  

 

3.1 Forskningsöversikter 
I detta avsnitt presenteras sammanfattningar av tre forskningsöversikter.  
 
Louise Limberg konstaterar i Skolbibliotekets pedagogiska roll- en forskningsöversikt att 
forskningen knappast betvivlar bibliotekariens funktion som främjare av elevers läs- och 
litteraturintresse. Hon förvånas dock över hur lite forskning som tycks ha genomförts sen 
början av 90-talet, Limberg utgår från forskning som utförts ur ett skolbiblioteksperspektiv. 
Hon ger exempel på tidigare forskning där det bland annat framkommer att bibliotek som 
fungerar väl med bibliotekarier som är aktiva och engagerade är en förutsättning för att kunna 
utgöra en bra bas för barns läs- och skrivutveckling i skolan. Annan forskning tar upp den roll 
biblioteken spelar för elevers läs- och kunskapsutveckling. Limberg anser att mycket av den 
tidigare forskningen är synnerligen relevant för att kunna öka förståelsen för och utveckla 
skolbibliotekens roll. Limberg påvisar även att flera undersökningar bygger på Aidan 
Chambers diskussioner om vad som utmärker en god läsmiljö.14 I flera studier framhålls att 
den roll som bibliotekarien har i det läspedagogiska arbetet i huvudsak är att väcka barns 
läslust. Limberg tar bland annat upp tid att läsa, bokprat, möjligheter för elever att kunna välja 
olika texter och läsarter och läs- och skrivprojekt. Bokprat beskrivs här som en gammal, 
etablerad metod i form av aktiv litteraturförmedling utförd av bibliotekarier, den innebär att 
bibliotekarien presenterar och berättar om böcker inför en grupp människor i syfte att väcka 
läslust. Enligt forskningen så ligger skillnaden mellan bokprat och boksamtal i ”balansen i 
kommunikationen mellan bibliotekarie och läsare”, där samtal förklaras med en dialog där 
bibliotekarien är lika engagerad i elevens läsupplevelse och läserfarenhet som av att berätta 
om sina egna läsupplevelser. Samtalet är också avsett att tillämpas i mindre grupper. Limbergs 
slutsats, efter sin litteraturgenomgång, är att bibliotekarier kan spela aktiva, pedagogiska 
roller för att stödja elevers läsutveckling. Men, påpekar hon, att det vore eftersträvansvärt att 
bibliotekarier ökar sin medvetenhet om följderna av bibliotekariens och lärarens olika sätt att 
förhålla sig till läspedagogiken. Limberg anser att mer forskning inom området är 
välkommet.15   
 
Kerstin Rydsjö och AnnaCarin Elf har sammanställt forskningsöversikten Studier av barn- 
och ungdomsbibliotek. När det gäller frågor som rör bibliotekens arbete gentemot barn och 
deras eventuella samarbete med andra institutioner så lyfts särskilt två aspekter fram. Den ena 
aspekten är bibliotekariens kunskaper och kompetens och den andra aspekten är samarbetets 
                                                 
14 Limberg, Louise 2002. Skolbibliotekets pedagogiska roll- en forskningsöversikt. s.53-55. 
15 Limberg  2002. s. 62-67. 
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syfte. Rydsjö och Elf hänvisar i forskningsöversikten till Bente Buchhave som menar att 
utgångsläget, när ett samarbete inleds, måste vara de professionella kunskaper som respektive 
yrkesroll innehar. Två primära avsikter bör vara basen i ett samarbete, enligt Buchhave. 
Samarbetets avsikter bör vara att nå en förbättring gällande utvecklingsmöjligheter för barn 
och att den egna organisationen uppnår en kunskapsutveckling. Buchhave poängterar även att 
det är av största vikt att precisera projektet och att de berörda parterna är ense om syftet med 
projektet.16  Att ett samarbete mellan bibliotek och förskola är av betydelse, särskilt för 
barnen, råder det ingen större tvekan om. Bibliotekariens och pedagogens olika kompetenser 
kan befrukta varandra och verka stimulerande och inspirerande samt även medverka till ökad 
arbetsglädje.17  
 
I sammanfattningen av forskningsöversikten Barnet, platsen, tiden av Kerstin Rydsjö, Frances 
Hultgren och Louise Limberg dras slutsatsen att det krävs medvetna och närvarande vuxna för 
att kunna se och reflektera över barns handlingar, såväl i förskolan som på barnbiblioteket. Att 
pedagoger och barnbibliotekarier tar fasta på nya kunskaper är avgörande. Forskningen tyder 
på att de vuxnas föreställningar om vilka böcker som är lämpliga för barn i en viss ålder inte 
alltid motsvarar vad barnen föredrar och tycker om. Här diskuteras även hur barn medvetet 
väljer sin litteratur och att de böcker som väljs har olika svårighetsgrader och att en förändrad 
syn på läsning och barn krävs för att möta barnen på ett ändamålsenligt sätt. En utmaning för 
barnbibliotekarierna blir att se till att förskolans lån av böcker motsvarar behoven som barnen 
har, en annan är att se till så att aktiva barnbibliotekarier är närvarande då förskolan besöker 
biblioteket. Ytterligare en av slutsatserna i denna bok är att i syfte att forma och förändra 
bibliotek till att bli ett samtida barnbibliotek så finns det inga genvägar i form av handböcker, 
utan att denna förståelse måste utformas tillsammans med barn och genom egna reflektioner. 
Barnbibliotekarier behöver utveckla olika förmågor och kunskaper eftersom deras arbete är 
beroende av de olika sammanhang där de befinner sig. De möter många olika människor i alla 
åldrar och i skiftande situationer där förväntningarna och förutsättningarna växlar.18 
 

3.2 Vikten av läsning 
 
I detta avsnitt presenterar vi forskning och litteratur som behandlar läsningens betydelse 
eftersom vi anser att läsningens påvisade effekter ger det läsfrämjande arbetet ytterligare 
legitimitet och värde.  
 
I Den hemliga koden: aktuell forskning om läsning har Vetenskapsrådet samlat uttalanden från 
forskare och experter inom ämnet. Enligt Kristina Danielsson, som forskar och undervisar om 
läsning vid Stockholms universitet och är filosofie doktor i nordiska språk, kan man i 
internationella undersökningar se att läsförmågan i Sverige är relativt bra men att den är på 
nedåtgående och försämras i ett längre perspektiv. Den positiva utveckling som finns i andra 
länder uteblir och detta gäller framförallt mer komplexa uppgifter och läsförståelse, läsning 
som en förmåga att hantera informationshämtning och inlärning är inte så stark. Danielsson 
menar att vi lever i ett samhälle som ställer betydligt högre krav på läsförmågan än tidigare 
och att lärarnas kompetens är oerhört viktig i sammanhanget. De lärare för de lägre åldrarna 
                                                 
16 Rydsjö & Elf  2007. s. 173. 
17 Rydsjö & Elf  2007. s. 101. 
18 Rydsjö, Kerstin, Hultgren, Frances & Limberg, Louise 2010. Barnet, platsen, tiden: teorier och forskning i  
    barnbibliotekets omvärld/red. s. 277-279. 
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som examineras från lärarutbildning bör ha tillräcklig kunskap om hur ett språk- läs- och 
skrivutvecklande arbete ser ut, något hon menar inte är fallet idag.19 
 
Helen Amborn och Jan Hansson anger i Läsglädje i skolan flera anledningar till varför de 
anser det mycket viktigt att barn bör läsa skönlitteratur, till exempel att läsningen har stor 
betydelse för språkutvecklingen, något som bekräftas av språkforskare världen över. Amborn, 
som är bibliotekarie och lärare, och Hansson, som är litteraturpedagog, skolledare och 
kritiker, fick tillsammans barnboksakademiens Eldsjälspris 1997. De menar att den naturliga 
nyfikenhet som finns inbyggd i människan tilltalas av nya kunskaper, nya känslor och nya 
saker. Att skapa läslust kan i grunden sägas innebära att hjälpa någon att upptäcka hur 
spännande det kan vara att läsa menar Amborn och Hansson. Föräldrars roll för utvecklingen 
är mycket viktig och glädjen omkring den delade litteraturen sammanför barnet och den 
vuxne. Att i förskolan möta pedagoger som är medvetna om vad de gör och ständigt arbetar 
för att utveckla verksamheten och funderar på vad de vill uppnå, kan ge barn en språklig 
stimulans som ger dem ett livslångt språkligt försprång framför andra. Att läsa böcker för 
barnet ger det en uppfattning om människors olika språkrytmer och ordförråd, och texten och 
bilderna kan ge möjlighet att prata om saker utanför vardagen. 
  
I Läsglädje i skolan presenteras resultat från det samnordiska SKRIN-projektet20 som visar att 
många människor finner tröst och stöd i litteraturen och även hjälp för att lösa 
vardagsproblem. Här presenteras även resultat från BokNalle-projektet som talar för att 
lässtimulerande och språkutvecklande insatser får bättre effekt då även föräldrar är 
involverade i arbeten. I samma projekt framkom att den vuxnes aktiva förhållningssätt är det 
som mest utvecklar barnets språk och detta kan ske genom läsning, sång eller berättande. De 
föräldrar som läser högt och dessutom samtalar med barnet om textens ord och uttryck 
stimulerar den språkliga utvecklingen ytterligare. Att läsa kan ge en förståelse för andra 
människor och deras sätt att tänka, utveckla förmågan att skapa inre bilder och i förlängningen 
ge erfarenheter som kan hjälpa människor att förstå livet menar Amborn och Hansson. 
Läsandet utvecklar den empatiska förmågan och ger människor ett sätt att undersöka världen 
och sina medmänniskor men också att upptäcka saker om sig själva och sin egen existens. 
Barnen bör läsa för kunskapens och den intellektuella utmaningens skull, och skönlitteraturen 
kan ge dem mer dynamisk kunskap med förklaringar och samband som faktaböcker inte alltid 
kan ge. Läsning bidrar också till människors identitetsskapande och det är ”förbaskat roligt” 
att läsa hävdar författarna.21   

3.3 Läsfrämjande 
 
Detta avsnitt tar upp forskning och litteratur om läsfrämjande arbetssätt och dess betydelse. 
 
I forskningsöversikten Reading matters återfinns resultaten av en stor mängd vetenskapliga 
undersökningar om läsning, bibliotek och samhälle. Den har redigerats och sammanställts av 
Catherine Sheldrick Ross, professor och dekan, Lynne (E.F) McKechnie, docent, båda vid 
School of Library and Information Studies, University of Western Ontario och Paulette M. 
Rothbauer, docent vid University of Toronto som har bedrivit omfattande forskning om 
                                                 
19 Borgström, Håkan  2006. Den hemliga koden: aktuell forskning om läsning. s. 104. 
20 Akronymen SKRIN står för Skriftkultur och mediebruk i nordiska familjer.  
21 Amborn, Helen & Hansson, Jan 1998. Läsglädje i skolan: en bok om litteraturundervisning tillsammans med 
    slukarålderns barn. s. 18-25.  
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ungdomars läsning. 
 
I kapitlet som handlar om hur barn blir läsare konstateras att det finns mycket som biblioteken 
kan göra för att främja detta, både i form av litteratur- och läsfrämjande verksamhet. Även 
den vuxnes viktiga roll i barnens utveckling till läsare är något som biblioteket kan arbeta 
med. Mycket viktigt är förstås att tillhandahålla stora och variationsrika samlingar men även 
att bereda tillträde till materialet genom att presentera boklistor och vägvisare för bibliotekets 
besökare. Att presentera materialet på ett tilltalande sätt och att erbjuda råd och tips åt sina 
besökare är också viktigt. Ett annat bra sätt att främja barns utveckling till läsare är att i 
biblioteket erbjuda platser som lämpar sig för läsning, framförallt sådana som passar för barn 
och vuxna som vill läsa tillsammans. Samarbetet med andra organisationer så som förskolor 
och daghem är mycket viktigt och kan ske genom att låna ut material, i speciella förberedda 
uppsättningar eller i enskilda exemplar, och att även på andra vis samarbeta med dem. Här 
hänvisar Ross, McKechnie och Rothbauer till William Teale, professor i utbildning vid Illinois 
universitet i Chicago, som förespråkar vikten av att utbilda föräldrar, förskolelärare och andra 
barnomsorgsansvariga i vad och hur man läser för barn i förskoleåldern.22   
 
Gunilla Molloy är fil.dr i svenska med didaktisk inriktning och har skrivit ett flertal böcker 
om ungdomars läsning. Hon tar i sin bok När pojkar läser och skriver upp uttrycket Matteus-
effekten som myntats av den amerikanska läsforskaren Keith E. Stanovich i hans verk 
Progress in understanding reading. Molloy förklarar att här syftas till det bibliska citatet ”Ty 
den som har, han skall få och det i överflöd, men den som inte har, från honom skall tas också 
det han har” (Matteus 13:12). I samband med läsning betyder detta att en del teoretiker och 
forskare har påvisat sambandet mellan att barn som är bättre läsare ofta väljer vänner som 
läser och ser läsning som en fritidsaktivitet, de ber om böcker i present och uppmuntras av 
omgivningen. Barnet befinner sig i en positiv spiral av läsning. Samma gäller omvänt för de 
svaga läsarna. Molloy instämmer i detta och menar att det kan finnas en risk med att 
pedagoger tänker i dessa banor eftersom det kan leda till ett negativt tankemönster, som att en 
svag läsare aldrig kan bli bättre. Samtidigt menar hon att det är bra för pedagogerna att vara 
medvetna om Matteus-effekten eftersom det tvingar dem att utveckla sina didaktiska och 
professionella tankar. Om pedagogen ger upp inför ett barn som avvisar möjligheter till 
läsning och samtal om läsning som erbjuds så bidrar skolan till att barnet förblir en så kallad 
fattig läsare utan tillgångar.23 

3.4 Projektarbete 
 

Här presenterar vi forskning och litteratur som behandlar läsfrämjande arbete i projektform. 

Eva Nordlinder, fil.dr i barn- och ungdomslitteratur och verksam inom olika 
läsfrämjandeprojekt i Västerbotten genom länsbiblioteket och Umeå universitet, menar att 
målet med projektet är att arbetssättet i förlängningen ska bli en integrerad del av den 
ordinarie verksamheten. Strategier och idéer utvecklas inom projektramen och om projektet 
får pågå under en rimligt lång tid så blir det tydligt vad som stannar kvar i det ordinarie 
arbetet. Enligt Nordlinder så är projektformens fördelar att det kan bli en inspirationskälla, 
projektet kräver planering vilket gör att kreativiteten kan öka, det ställs lite större krav på 
                                                 
22 Ross, Catherine Sheldrick, McKechnie, Lynne (E.F.) & Rothbauer, Paulette M. 2006 Reading matters: what   
     the research reveals about reading, libraries, and community. s. 78.  
23 Molloy, Gunilla 2007. När pojkar läser och skriver. Lund: Studentlitteratur s.17-18. 
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planeringen då den ska formuleras och skrivas ner, projekt som arbetsform ger möjlighet till 
extra resurser, projekt innebär ofta fortbildning för bibliotekarier och pedagoger, möjligheten 
att få tid att gemensamt planera projektet är en fördel och att projektet förhoppningsvis 
utvärderas mer noggrant än det ordinarie arbetet. Nordlinder framhåller även att projektarbete 
ska utföras på ordinarie arbetstid vilket kan leda till större arbetsbörda för bibliotekarierna och 
pedagogerna.24 

 
Projekt som biblioteksutveckling är ett konferenspaper som presenterats vid 
Mötesplatskonferens för framtiden, som hölls i Borås 2010, och skrivits av Cecilia Gärdén, 
universitetslektor, Katarina Michnik, doktorand och Karen Nowé Hedvall, universitetslektor, 
alla verksamma vid institutionen Biblioteks- och Informationsvetenskap vid 
Bibliotekshögskolan i Borås. Papret är en delrapport från ett större forskningsprojekt och här 
konstateras att det bland Sveriges folkbibliotek och länsbibliotek kontinuerligt genomförs en 
mängd olika utvecklingsprojekt. I papret definieras utvecklingsprojekt med att det skall ha 
extern finansiering, formulerade mål, samt ett start- och slutdatum. Räknat utifrån dessa 
kriterier uppgick antalet projekt under perioden 2005–2009 till sammanlagt 283 stycken på 
kommunbibliotek, länsbibliotek och regionbibliotek. Kartläggningen visar bland annat att de 
flesta projekt pågått under två till tre år men även att det finns exempel på endagsprojekt och 
sådana som har övergått till ordinarie verksamhet. Kulturrådet var den huvudsakliga 
finansiären av projekten i denna studie, där två tredjedelar av projekten var delvis eller helt 
finansierade av dem. Andra finansiärer var folkbibliotekens kommuner, regioner och 
landsting, länsbibliotek och olika myndigheter.25  
 

En översikt av projektens syften visar att de tre vanligaste syftena är: internt och externt 
samverkande, externt samverkande och läsfrämjande. Ett stort antal projekt har som syfte att 
förbättra service för en viss målgrupp genom kompetensutveckling och 
verksamhetsutveckling av biblioteket och dess personal. Barn och unga är den vanligaste 
målgruppen, då ca en tredjedel av projekten har räknats till denna kategori. Det var också 
mycket vanligt att projekt hade barn/unga, pedagoger och föräldrar som målgrupper inom 
samma projekt. 

 
Dokumentationen kring projekten har i vissa fall varit begränsad och beskrivs som både 
knapphändig och spretig. Det finns dock undantag och exempel på projekt som resulterat i 
metodböcker. Ganska få folkbibliotek hade någon information om projekten på sina egna 
hemsidor utan informationen fanns istället på finansiärens webbplats. Hur projekten 
dokumenterades varierade alltså både i fråga om innehåll och också i omfång, de flesta hade 
en hänvisning till kontaktperson men otydlig redovisning av finansiärer. Vissa redovisade 
också mer oformellt genom anteckningar på hemsidan, medan andra projekt drev wiki, twitter 
eller blogg. I detta paper framhävs att ett av målen för många projekt är att de ska sprida sig 
till andra och att den kunskap man fått skall förmedlas till andra. Reflektionen görs att det 
därmed borde vara av stort intresse för de medverkande i projektet, samt finansiärer, att 
projektet redovisas.26 
 

                                                 
24  Läsprojekt - Inspirationsbok för förskola, skola och bibliotek 2007. s. 17-18. 
25  Gärdén, Cecilia, Michnik, Katarina & Nowé Hedvall, Karen 2010. Projekt som biblioteksutveckling. s. 1-2. 
26  Gärdén, Michnik & Nowé Hedvall 2010. Projekt som biblioteksutveckling. s. 9-11. 
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4 Teori 
 
I detta kapitel följer en presentation av Aidan Chambers och hans modell Läsandets cirkel 
samt hur denna används i analysen. 
 
Aidan Chambers är en engelsk författare och litteraturpedagog som presenterat sina tankar 
och teorier om läsning i flera böcker. Hans fokus ligger på läsmiljö, barns läsning och hur 
vuxna kan stimulera barns läsning. Sina erfarenheter har han bland annat erhållit under sina år 
som lärare, skolbibliotekarie, förlagsredaktör och författare.27  
 
Tankarna om läsmiljö har Chambers främst utvecklat i sin bok Böcker omkring oss: om 
läsmiljö. Läsandets cirkel är utformad från en lärares litteraturpedagogiska arbete men 
modellen har visat sig fullt användbar för att analysera samma arbete ur ett bibliotekarie- 
perspektiv och Chambers tankar och teorier om läsning används ofta vid forskning inom 
biblioteks- och informationsvetenskap.28 Han ses som en auktoritet på området och 
genomslaget av hans idéer framhålls till exempel i forskningsöversikten av Limberg.29 Vi har 
valt att utgå från Chambers Böcker omkring oss: om läsmiljö (1995) då den är översatt och 
bearbetad till svenska förhållanden och ger ett flertal exempel ur svenskt perspektiv. En 
uppdaterad upplaga som tar hänsyn till den teknologiska utveckling som skett sedan den 
tidigare utgivningen kommer att publiceras under 2011.  
 
Vi baserar valet av Chambers teori på att den har ett brett stöd inom forskningen men även 
dess användning inom skola och bibliotek vid läsfrämjande arbete och då både som teoretisk 
och praktisk guide.  
 
I analysen ämnar vi besvara våra frågeställningar genom att vid genomgången av det 
empiriska materialet analysera det läsfrämjande arbetet utifrån de teman vi identifierat i 
Chambers Läsandets cirkel.  Vi vill resonera kring vilken betydelse och vilka konsekvenser 
samt vilka avtryck som läsfrämjande projekt kan få för biblioteket.  
 
Det läsfrämjande projektarbetets motiveringar, mål och visioner ser vi som den betydelse 
projekten kan få för biblioteket. Det läsfrämjande projektet för även med sig konsekvenser i 
det praktiska arbetet. Vi har valt att tolka vilket tema betydelse och konsekvens kan ses 
tillhöra utifrån med vilket fokus de haft. Vi vill även undersöka om det läsfrämjande 
projektarbetet lämnat några avtryck i den ordinarie verksamheten.   

 

 

 
 
 

                                                 
27 Chambers, Aidan. Officiell hemsida.  http://www.aidanchambers.com/bio.htm. 
28 Rydsjö & Elf 2007.  s. 46. 
29 Limberg 2002. s. 55. 
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4.1 Läsandets cirkel  
 
I Chambers modell Läsandets cirkel ingår de fyra temana att välja, ”att läsa”, reak-
tion/respons och vuxenstöd. Vi utgår från dessa teman i analysen av vårt empiriska material. 
Här följer ett närmare förtydligande av vad varje tema innehåller och innebär enligt Cham-
bers.    
 

 
Modell av Läsandets cirkel (Chambers 1995. s.11) 

 

4.2 Att välja 
 
Chambers menar att all läsning börjar med att välja. Allt tryckt material vi har tillgång till, 
såsom böcker, reklamblad, tidningar, annonser, blanketter och skriftliga meddelanden på till 
exempel gatskyltar, affischer och budskap i skyltfönster, i allt detta flöde av text och informa-
tion gör vi val. När det gäller att göra val av böcker påverkas vi av en uppsjö av olika influen-
ser menar Chambers och påpekar att alla val är beroende av tillgången på böcker. Om männi-
skor ska läsa måste de ha tillgång till böcker men, poängterar han, bland dessa måste också 
finnas sådana böcker vi vill läsa. Kopplat till detta är att böckerna även måste vara tillgängli-
ga, de ska gå att komma åt. Skillnaden mellan tillgång och tillgänglighet beskriver Chambers 
som att böckerna finns, barnen kan se dem, men inte får ta i dem eller läsa dem förutom vid 
speciella tillfällen. Detta menar Chambers vara allt annat än läsfrämjande. Han poängterar att 
vana läsare är bra på att hitta och välja vad de vill ha och detta lär de sig oftast genom att prö-
va sig fram tillsammans med en van läsare de har förtroende för. Valet av böcker handlar 
dock inte bara om hur det går till rent fysiskt utan även om hur böckerna presenteras.30 I temat 
att välja ingår även praktiska sätt att uppmärksamma litteraturen på såsom skyltning, utställ-
ningar, temaarbete, författarbesök och att barnen är delaktiga i verksamheten exempelvis vid 
bokinköp.31   
                                                 
30 Chambers 1995. s. 11-12. 
31 Chambers 1995. s. 26-36. 
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4.3 Att läsa 
 
”Att läsa” har Chambers satt inom citationstecken för att betona att läsning innebär mer än att 
låta blicken följa texten och dechiffrera den. Han menar att nybörjarläsare lyckas redan då de 
ägnar boken uppmärksamhet, vänder blad och provar vad som är upp och ner. Att se på bil-
derna och be en vuxen läsa orden är ett steg, att titta på böcker ett annat, att bestämma om 
boken är värd att läsa är ännu ett steg och att sätta sig och göra detta är ytterligare ett steg och 
en rörelse framåt i Läsandets cirkel. Chambers poängterar att läsandet av skönlitteratur inte 
bara tar tid utan dessutom kräver koncentration och uppmärksamhet. En viktig del av den 
vuxnes stödjande funktion i Läsandets cirkel är att se till att läsare under utveckling får tid att 
läsa och de bör även få möjlighet att göra detta i en miljö som underlättar koncentrationen på 
läsningen.32 Andra viktiga förutsättningar för läsning, enligt Chambers, är bland annat tid och 
möjlighet att botanisera bland böcker, berättande och högläsning, specifika läsplatser och 
möjlighet att läsa regelbundet och ostört. Chambers förespråkar läsrum eller lärhörnor med 
kuddar eller mjuka möbler av något slag så att hörnan blir inbjudande och hemtrevlig.33 
 

4.4 Reaktion/respons 
 
Med reaktion/respons menar Chambers att människan inte kan läsa någonting utan att reagera 
på ett eller annat sätt. Han fokuserar på två sorts reaktioner, den första är att gärna vilja få en 
liknande positiv läsupplevelse igen. Det kan ta sig uttryck i att vilja läsa om boken igen, läsa 
en liknande bok eller ytterligare en bok av samma författare. Detta leder till ett nytt val och 
därmed har ännu ett varv inletts i Läsandets cirkel. Enligt Chambers är den andra typen av 
reaktion att vilja prata och berätta om läsupplevelsen. Att vilja dela med sig av en läsupple-
velse till andra människor och framförallt till vänner, att utforska vad som hänt under läsning-
en och vad boken betytt, är vanliga reaktioner efter läsning. Chambers lyfter fram två olika 
former som samtal om böcker kan ta, det ena är otvunget vardagsprat och det andra är det mer 
planerade boksamtalet. Båda dessa former leder oftast tillbaka till kretsloppet i Läsandets 
cirkel.34 Reaktion/respons innebär att samtala om böcker och vad de samtalen kan bidra med 
i form av ökat intresse för läsning. Dels samtalet som kan ske mellan barnen när de talar om 
böcker och på så sätt, indirekt, ger varandra boktips, dels de mer strukturerade boksamtalen av 
och med en barnbibliotekarie på skola eller bibliotek. Med Reaktion/respons menas även re-
aktioner på det lästa i form av boktips, läseklubbar, att måla, teckna eller göra modeller, ar-
rangera utställningar, dramatisera eller att göra egna böcker, allt utifrån läsupplevelsen.35    
 

4.5 Vuxenstöd 
 
Att lära sig hur man navigerar runt i Läsandets cirkel är svårt utan hjälp från någon som redan 
vet hur man gör. Med vuxenstöd menar Chambers att det behövs en vuxen som vägleder och 
stöttar läsare under utveckling, därför har vuxenstöd den centrala rollen i Läsandets cirkel. 
Chambers framhåller även att de dubbelriktade pilarna i Läsandets cirkel ska erinra om att 

                                                 
32 Chambers 1995. s. 13-15. 
33 Chambers 1995. s. 37-92. 
34 Chambers 1995. s. 16. 
35 Chambers 1995. s. 93-108. 
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även den vuxne lär sig av barnen, att utbytet mellan den mer kompetenta bibliotekarien eller 
pedagogen och barnen sker i båda riktningarna.36 Chambers menar att läsare görs av läsare 
och att stödjande vuxna bör förse barnen med böcker att läsa, tid för att läsa dem och en miljö 
att läsa i som inspirerar till det. Han framhåller även vikten av att de vuxna hjälper varandra 
och får fortbilda sig genom personalmöten, läseklubbar, studiedagar och liknande.37 

                                                 
36 Chambers 1995. s. 18. 
37 Chambers 1995. s. 109-116. 
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5 Metod  
 
I det här kapitlet beskriver vi fallstudiens metod, urval, tillvägagångssätt, validitet och 
reliabilitet samt etiska principer och anonymisering. 
 
Som metod för vår undersökning har vi valt dokumentstudier, intervju och observation för att 
de kompletterar varandra på ett sätt som ger oss möjlighet att studera vilken betydelse och 
vilka konsekvenser arbetet med läsfrämjande projekt kan ha på biblioteket samt vilka avtryck 
de eventuellt lämnar. Tyngdpunkten ligger på dokumentstudierna och intervjun. Dokumenten 
vi studerat rör de läsfrämjande projekten och innefattar projektens planeringsrapporter, 
delrapporter och slutrapporter som samtliga finns tillgängliga på Kultur i Västs hemsida.38 Vi 
har även studerat interna dokument från Uddevalla Stadsbibliotek som erhölls via våra 
informanter. Intervjun av de projektansvariga valdes för att få tillgång till information som 
inte kunde utvinnas ur dokumenten, så som vilka avtryck projektarbetet lämnat i 
verksamheten samt undersöka bibliotekariernas upplevelser av projektarbetet. Vi var 
intresserade av att få veta deras motivering för att medverka i projekten, hur de upplevde 
samarbetet med andra aktörer och projektens eventuella för- och nackdelar. 
 

5.1 Urval 
 
Vårt val av Uddevalla Stadsbibliotek som studieobjekt grundar sig på dess representativitet 
bland svenska folkbibliotek som medverkat i läsfrämjande projektarbete. Gärdén, Michnik 
och Nowé Hedvall visar med sin forskning att det genomförts många olika utvecklingsprojekt 
på biblioteken i Sverige under 2000-talet. De flesta av de projekt som undersökts pågick i 
genomsnitt två till tre år och den huvudsakliga finansiären var Kulturrådet. Ett av de tre 
vanligaste syftena med projekten var läsfrämjande och en tredjedel av de läsfrämjande 
projekten hade barn och ungdomar som målgrupp. Det var även vanligt att projekten hade 
barn/unga, föräldrar och pedagoger som målgrupp inom samma projekt. Ett stort antal projekt 
hade som syfte att förbättra service genom kompetensutveckling och verksamhetsutveckling 
av biblioteket och dess personal.39 Därmed anser vi Uddevalla Stadsbibliotek vara ett bra 
exempel att studera.   
 
Tidsmässigt har vi begränsat urvalet till det senaste decenniet för att få en aktuell inblick i 
läsfrämjande arbete. Under 2000-talet deltog Uddevalla Stadsbibliotek i sju olika projekt, 
varav tre uteslöts ur vår studie. Två valdes bort på grund av att deras målgrupper inte var de vi 
ämnade undersöka och det tredje på grund av sin storlek då det byggde på nordiskt samarbete.  
 

5.2 Tillvägagångssätt  
 
Intervjun tog formen av ett samtal där de två för projekten ansvariga bibliotekarierna och 
uppsatsförfattarna medverkade. Den genomfördes i den ena bibliotekariens arbetsrum på 
                                                 
38 Kultur i Väst. http://www.bibl.vgregion.se/sv/Regionbibliotek/Konsulenterna/Projekt/Avslutade- 
projekt/ 
39 Gärdén, Michnik &  Nowé Hedvall 2010. Projekt som biblioteksutveckling. s. 1-11. 
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Uddevalla Stadsbibliotek. Intervjun rörde sig kring ämnesområden som var relevanta för 
undersökningen och vi utgick från en intervjuguide med förutbestämda frågor som fungerade 
som diskussionsunderlag. Vår intervjuguide utformades för att få del av våra informanters 
egna erfarenheter och tankar kring läsfrämjande projekt. Vissa av frågorna ställdes för att få 
igång samtalet samt att få informanternas syn på information vi erhållit ur dokumenten samt 
för att säkerställa att vår tolkning av dokumenten var korrekt. Vissa av frågorna gav långa och 
uttömmande svar medan andra snabbt berördes och lämnades därhän.40    
 
Vi ansåg att en semistrukturerad intervju var det bästa alternativet för undersökningen 
eftersom vi bedömde att den skulle komplettera de dokument vi hade att tillgå. Vid valet av 
semistrukturerad intervju som metod ansåg vi att vår iakttagelseförmåga och uppfattning om 
vad som är viktigt i sammanhanget har större betydelse än att strikt följa en intervjuguide. 
Semistrukturerad intervju ger oss möjlighet att förklara våra frågeställningar vid behov och att 
ställa följdfrågor under intervjutillfället beroende på vad informanterna delger oss. Vi baserar 
dessa beslut på Barbara Wildemuths teorier om forskningsmetoder, hon menar vidare att 
semistrukturerad intervju är att föredra då vi som forskare vill att informanterna ska prata fritt 
så att vi får tillgång till deras definition av verkligheten, deras grundläggande synsätt och 
uppfattningar.41  

Vi valde att utföra intervjun gemensamt. Arbetet delades upp så att en av oss hade ansvar för 
att intervjuguiden följdes och den andre fokuserade på att föra stödanteckningar. Vi ställde 
båda följdfrågor. Vi upplevde det även givande att efteråt kunna diskutera igenom intervjun 
då vi fick möjlighet att ventilera våra personliga tolkningar av olika delar av intervjun. Här 
utgick vi från Repstad, som anser att det kan vara fördelaktigt att vara två som intervjuar för 
att det då ges möjlighet att dela upp arbetet under intervjun och att gå igenom intervjun till-
sammans efteråt. Intervjun spelades in och materialet har transkriberats utifrån vår intervju-
guide.42 

Vi har valt att genomgående använda termen informanter i intervjureferaten, eftersom de både 
har lokalkännedom, kan ge oss information om tidigare händelser och en uppfattning om 
andras känslor men även sina egna åsikter och uppfattningar, i enlighet med de definitioner av 
respondenter och informanter som Repstad gör.43  
 
Dokumentstudien utfördes genom insamlande och studerande av relevanta dokument. 
Eftersom dokumenten redan existerade påverkades de inte av insamlingen och forskareffekten 
blev minimal. Det vi påverkade var valet av material som samlades in och hur det användes. 
Genom att kombinera flera olika sätt att samla data kunde vi belysa det intressanta fenomenet 
från flera olika håll och öka validiteten av vår undersökning, liksom Wildemuth påvisar.44 
 

Observationen var mindre omfattande men gav oss en tydligare förståelse för det arbete som 
hade ägt rum på biblioteket, och tillförde ytterligare en dimension till vårt resultat. 
Observationen bestod i att vi fick en guidad tur på barn- och ungdomsavdelningen. 

                                                 
40 Se bilaga 1 för intervjuguide. 
41 Wildemuth, Barbara M. 2009. Applications of social research methods to questions in information and library  
     science. s. 232-240. 
42 Repstad, Pål 2007. Närhet och distans. Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. s. 111-113. 
43 Repstad 2007. s. 14. 
44 Wildemuth 2009. s. 158-161.  
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5.3 Validitet och reliabilitet 
 

Vi valde att göra en fallstudie eftersom den tillåter oss att fördjupa oss i ett biblioteks 
verksamhet och erfarenhet av läsfrämjande projekt. Vår intention var att kunna genomföra en 
ingående undersökning av ett specifikt fall och med utgångspunkt i den undersökningen göra 
en teoretisk analys. Vi är medvetna om att läsfrämjande projekt inte är ovanliga företeelser 
inom biblioteksvärlden, det vi undersöker är således inte på något vis unikt eller sällan 
förekommande. Vår uppfattning är att genom att belysa ett specifikt fall får vi tillgång till de 
förhållanden och förutsättningar som kan förekomma i de undersökta situationerna. Vi har 
reflekterat över den kritik som riktas mot fallstudier som hävdar att fallstudier kan uppvisa 
resultat som inte är generaliserbara. Vår övertygelse är dock att resultatet av vår fallstudie inte 
behöver anses som begränsat eftersom syftet inte är att generalisera utan att påvisa händelser 
och processer inom de projektarbeten som förekommer i vårt utvalda fall.  

I vårt resonemang kring fallstudie som tillvägagångssätt har vi utgått från Alan Brymans 
Samhällsvetenskapliga metoder där han utifrån beskrivningen av R. K Yin skriver om det 
representativa eller det typiska fallet, Bryman föredrar att kalla det för det exemplifierande 
fallet, vilket beskriver ett slags fallstudie med syfte att återge och belysa förhållanden och 
villkor som påvisas i en vardaglig situation. Bryman menar att begreppet exemplifiering 
innebär att forskare väljer fall utifrån att de kan vara representativa för en större kategori av 
fall. Fallen väljs inte för att de, på något sätt, är exceptionella eller ovanliga.45     

Vi menar att reliabiliteten i vår undersökning är tillfredsställande och att resultatet inte beror 
på slump eller tillfälligheter. Detta grundar vi på att det material som vi samlat in i form av 
intervju, dokumentstudier och observation kan genomföras med exakt samma 
tillvägagångssätt av någon annan i syfte att få samma resultat. Vi utgår ifrån LeCompte och 
Goetz förklaringar i Brymans Samhällsvetenskapliga metoder där de menar att den externa 
reliabiliteten representerar i vilken utsträckning en undersökning kan replikeras. De menar att 
en social miljö är dynamisk och de samhälleliga förutsättningar som finns vid undersökningen 
inte är möjliga att bibehålla intakta och vi är medvetna om att resultatet vid en replikering kan 
skilja sig från vårt, eftersom resultatet delvis är beroende av den sociala dynamiken. Vår 
interna reliabilitet är stabil då vi under hela undersökningen varit överens om hur vi ska tolka 
vårt empiriska material. Bryman refererar även till Hammersley som menar att en rapport kan 
anses som tillförlitlig om den på ett korrekt sätt exemplifierar de perspektiv i den företeelse 
som undersökts.46 
 
Vi anser att vår undersökning är tillförlitlig så till vida att det resultat vi uppnått är trovärdigt 
utifrån den verklighet vi har undersökt. Vi gör inte anspråk på att vårt resultat ska vara 
generaliserbart, vi är även medvetna om att resultatet troligtvis hade sett annorlunda ut om vi 
undersökt ett annat bibliotek.   
 
Vi har reflekterat över att vi intervjuade båda våra informanter samtidigt och funnit både för- 
och nackdelar med ett sådant upplägg. En fördel kan vara att de kan hjälpa varandra att 
minnas olika företeelser och en nackdel kan vara om en av informanterna pratar mer än den 
andra. Vi anser att vi genom gruppintervju kan få åtkomst till ett utförligare material. Här tar 

                                                 
45 Bryman, Alan 2011. Samhällsvetenskapliga metoder. s. 77-79. 
46 Bryman 2011. s. 352-359. 
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vi stöd av Repstad som menar att genom gruppintervju får samtalet en egen dynamik där de 
intervjuade informanterna följer upp och nyanserar varandras meningar.47 
 

5.4 Etiska principer och anonymisering 
 
Vi har valt att anonymisera våra informanter såtillvida att vi inte namnger dem någonstans i 
uppsatsen då vi anser att det inte är av något intresse för undersökningen. Vi är dock 
medvetna om att deras position som ansvariga i projekten gör dem identifierbara. 
Informanterna har uppmärksammats på detta och samtyckt till att medverka. De informerades 
om vårt syfte med undersökningen och att de deltar frivilligt och på vilken nivå 
undersökningen genomfördes, det vill säga kandidatnivå. Vi informerade dem om vilka 
moment som skulle ingå i undersökningen dokumentstudier, intervju och observation av 
lokaler. 
Här stöder vi oss på tre etiska principer som Bryman tar upp; Informationskravet, vi har 
informerat om undersökningens syfte och de deltagande vet att deltagandet är frivilligt och att 
de har rätt att avsluta sitt deltagande närhelst de önskar. Deltagarna ska även få veta vilka 
moment som ingår i undersökningen. Samtyckeskravet, att deltagarna själva har rätt att 
bestämma över sin medverkan. Konfidentialitetskravet, uppgifter om de deltagande ska 
behandlas med största möjliga konfidentialitet.48 

                                                 
47 Repstad 2007. s. 109. 
48 Bryman 2011. s. 131-132. 
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6 Empiriskt material 
 
Här presenterar vi vårt empiriska material i form av sammanfattande beskrivningar av 
projekten och en intervjusammanfattning. 
 

6.1 Projekten 
 
Här beskrivs de fyra projekten som Uddevalla Stadsbibliotek varit delaktiga i som vi valt att 
inkludera i uppsatsen. De projekt som ingår i uppsatsen är Alfons, Ellen, Kotten och alla de 
andra…, 2020 Mars Express, LÄSKRAFT! och Språkglädje och läslust. Dessa benämns i 
uppsatsen med förkortningarna: Alfons, Mars Express, Läskraft och Språkglädje. Projektens 
målbeskrivningar återfinns i bilagor. 
 

6.1.1 Alfons, Ellen, Kotten och alla de andra 
 
Bakgrunden till projektet var att Regionbiblioteket i Västra Götaland ville att barnlitteratur, 
högläsning och berättande skulle få en mer distinkt roll i förskolornas vardagsarbete. För att 
kunna genomföra det så ville de använda sig av både bibliotekens och förskolans kompetens. 
Detta metodutvecklingsprojekt pågick mellan 2002-2004 och ett tjugotal bibliotekarier och ca 
hundra förskoleavdelningar i nitton kommuner har samarbetat med projektet. Projektet 
syftade även till att undersöka vad utökad lokal samverkan mellan bibliotekarier och 
förskollärare kunde medföra. De reflekterade över vad som erfordras av bibliotek och förskola 
för att kunna ge barnlitteraturen en central plats i förskolebarnens vardag. Viktigt var även att 
personalen både på bibliotek och förskola skulle kunna ta del av varandras kompetenser, 
besöka varandras verksamheter och få tid för gemensam verksamhetsplanering kring hur 
förskolebarn och deras föräldrar skulle få ökad kunskap om och ökad tillgång till 
barnlitteratur. Det var även angeläget att metodiken kring hur de arbetade med barnlitteraturen 
utvecklades och fördjupades. Barnbibliotekariens arbete på biblioteket fanns också med i 
fokus, hur man kunde utveckla miljön och verksamheten med tanke på målgruppen 
förskolebarn, föräldrar och förskolepersonal. Regionbiblioteket menade att detta kan 
genomföras med lokal planering men även med fortbildning som inspiration inom relevanta 
ämnesområden.  
 
De metoder som användes för att uppnå målen var att projektledaren från Regionbiblioteket 
gav kontinuerligt stöd, det förekom föreläsningar och fortbildning om barnlitteratur och 
metoder kring att arbeta med barnlitteratur. De deltagande förskoleavdelningarna och 
biblioteken fick svara på en enkät som gällde deras tillgång till böcker, i vilken utsträckning 
de hade tid för högläsning och berättande, hur det lokala samarbetet mellan de respektive 
bibliotek och förskolor såg ut. Vid projektets början besökte projektledaren alla 
förskoleavdelningar och bibliotek. All inblandad personal erbjöds tre föreläsningar under de 
fyra första månaderna. För mål- och handlingsplaner och idéutbyte bildades lokala 
arbetsgrupper som bestod av kontaktpersoner från de deltagande förskolorna och 
barnbiblioteksansvarig vid respektive kommunbibliotek eller kommundelsbibliotek. Det 
bildades en projektgrupp med barnbibliotekarier från alla kommuner som deltog och de 
träffades regelbundet för idéutbyte sex till åtta gånger under projektåret, där deltog även 
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projektansvarige och projektledaren. Arbetsgrupperna fick ge förslag på områden de ville få 
ökad kunskap om. Arbetsgrupperna utformade tillsammans med projektledaren 
inspirationsdagar för all biblioteks- och förskolepersonal och även för föräldrar. Alla deltagare 
uppmanades att dokumentera vad som hände under projekttiden. På Regionbibliotekets 
hemsida kunde projektets utveckling följas. En utvärdering gjordes vid projektårets slut och 
de förskolor och bibliotek som ville utvecklas mot litteraturprofilering påbörjade ett arbete 
med att upprätta lokala mål- och handlingsplaner. För att förtydliga vill vi tillägga att de 
deltagande kommunerna deltog ett år var och Uddevalla Stadsbibliotek deltog 2003. De 
styrdokument som använts i projektet är Bibliotekslagen, Läroplan för förskolan och FN:s 
Barnkonvention. Projektet finansierades av Regionbiblioteket och Kulturrådet.49 För utförlig 
redovisning av projektets mål se bilaga två. 
 

6.1.2 2020 Mars Express 
 
2020 Mars Express var ett samarbetsprojekt mellan Länsbiblioteket Jönköping, 
Länsbiblioteket Skåne och Regionbiblioteket Västra Götaland. Den del som kallades första 
steget, 2020 Mars Express. Barn och ungdomars bibliotek - en framtidsspaning startade 2004 
och avslutades 2006. Det som benämndes andra steget följde direkt på det första och fortgick 
till och med 2007. Det andra steget fick namnet 2020 Mars Express- spaning efter 
morgondagens barn- och ungdomsbibliotek. Fortsättningsvis när vi talar om projektet 2020 
Mars Express så avser vi hela projektet, alltså båda stegen. Deras syfte var bland annat att få 
barn och ungdomar delaktiga i utformningen av deras biblioteksmiljö. De frågade sig hur ett 
barn- och ungdomsbibliotek behöver se ut för att motsvara de förväntningar, krav och behov 
som barn och ungdomar kommer att ha år 2020, men även vilka krav som samhället ställer år 
2020. Deras intention var att hitta tillvägagångssätt för att verkligen ta till vara barns och 
ungdomars önskemål och där de ansvariga inte bara får det gensvar som barn och ungdomar 
tror att de vuxna vill ha. 
 
För att hitta idéer och få inspiration ville de genomföra studiebesök, både i Sverige och 
utomlands, även delta på konferenser och föreläsningar, samverka med andra yrkeskategorier 
som till exempel ljusdesigners, scenografer, arkitekter, utställningsproducenter, konstnärer 
och dramapedagoger. Uddevalla Stadsbibliotek gick med i projektets andra steg och ett krav 
för att få delta var att det ingick i kommunens planer att bygga om, förändra eller bygga nytt 
bibliotek. Någon nybyggnation blev inte aktuell i Uddevalla på grund av politiskt maktskifte 
2006. Uddevalla Stadsbibliotek valde att arbeta i projektet med ett ungdomsrum på sin barn- 
och ungdomsavdelning. Det andra kravet var att biblioteket gick in i projektet med barn- eller 
ungdomsbibliotekarie, it-tekniker/it-bibliotekarie och bibliotekschefen i en arbetsgrupp.50 
Kravet på om- eller nybyggnation och förändringsarbete kom sig av att projektgruppens 
ledning ville få med Mars Express-tänket från början i en konkret planeringsprocess på 
kommunal nivå. Det vill säga att de använder sig av barn och ungdomar i referens- eller 
arbetsgrupper för att verkligen få det som barn och ungdomar vill ha det. Projektet 
finansierades av Kulturrådet.51 För utförlig redovisning av projektets mål se bilaga tre. 

                                                 
49 Regionbiblioteket Västra Götaland. Alfons. http://regionbibliotek.vgregion.se/kotten/index.html 
50  Gullstrand, Anna 2007. Mars Express – spaning efter morgondagens barn- och ungdomsbibliotek.. s. 1-8. 
51 Claesson, Lo, Gullstrand, Anna & Håkansson, Elisabet 2007. Mars Express. Andra steget. Slutrapport. 
http://www.barnensbibliotek.se. s. 5. 
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6.1.3 Läskraft 
 
Bakgrunden till projektet Läskraft beskrivs i slutrapporten som en önskan att ta reda på hur 
biblioteket förhåller sig till kunskapen att tillgång på böcker hemma och föräldrars inställning 
till litteratur och läsning har betydelse för att barn och ungdomar blir läsare. Man ville veta 
hur biblioteket synliggjorde det faktum att de är en mycket viktig samarbetspartner för 
förskola och skola för att uppfylla det politiska målet att alla barn har rätt till, och måste 
uppnå god läs och skrivförmåga. I projektet Läskraft ville man utveckla bibliotekens egna 
verksamheter men också samverka med förskola och skola. Man ville bland annat satsa på att 
utveckla praktiskt arbete där vuxna och barn tillsammans prövar nya metoder. Ett annat mål 
var att genom att höja kompetensen bland bibliotekarier och pedagoger ge den lust och de 
förutsättningar som behövs för ett fördjupande och nytänkande i vardagsarbetet kring 
litteraturförmedling.  
 
Erfarenhet från tidigare projekt var en inspiration för Läskraft. Framgångsrika samarbeten 
mellan förskola och bibliotek, barn och ungas potential till medverkan vid idégivning och 
planering av verksamhet och miljö i biblioteket och den resurs som andra yrkesgrupper utgör 
för biblioteksutveckling var några av de positiva resultaten av tidigare projekt. En annan 
viktig lärdom som hade dragits var det stora behovet av en bred kompetensutveckling för 
bibliotekarier kring litteraturförmedling i alla dess former.  
 
Läskraft kom till utifrån situationen att flera av kommunerna i regionen hade deltagit i olika 
läsfrämjande projekt och önskade fortsätta utveckla arbetet, men för detta behövdes externa 
medel. Kulturrådet föredrog att samla de små projekten under ett större ”regionparaply” för 
finansiering. Regionbiblioteket i Västra Götaland skickade i början av 2007 ut en förfrågan 
till regionens 49 kommuner för att få veta om det fanns ett intresse för att medverka och 
tillsammans lyfta fram frågan om barns och ungas läsning. Femton kommuner anmälde från 
början aktivt intresse för att bli Läskrafts-kommuner. Både bibliotekarier och pedagoger ville 
på olika sätt utveckla det läsfrämjande arbetet de utförde i sitt ordinarie arbete tillsammans 
med barn och unga. Det fanns en önskan hos samtliga kommuner att tillsammans med barn 
och unga få tillgång till inspiratörer såsom dramapedagoger, skådespelare, berättare, 
filmvetare, författare och illustratörer.52 För utförlig redovisning av projektets mål se bilaga 
fyra. 
 

6.1.4 Språkglädje och läslust 
 
Projektets mål var att bland föräldrar och pedagogisk personal höja medvetenheten om 
läsningens betydelse, samt att finna nya sätt att arbeta som kunde bidra till att skapa läslust 
och språkglädje hos ungdomar och barn. Detta skedde i form av olika slags arrangemang som 
författarbesök, läsecirklar och besök av flera litteraturpedagoger. Författare som medverkat i 
tidigare läsfrämjande projekt återkom och pengar från litteraturstödet användes för att köpa in 
författarens böcker. Erfarenheter som gjorts samlades till tips som cirkulerar tillsammans med 
författarens böcker. Inom ramen för ett annat tema erbjöds pedagogerna deckarskola, 
tillfrågade skolor producerade en utställning på stadsbiblioteket, föräldrar och barn bjöds in 

                                                 
52 Kollberg,Ewa 2008. Läskraft. Slutrapport. 
http://www.bibl.vgregion.se/sv/Regionbibliotek/Konsulenterna/Projekt/Laskraft-Vastra-   
Gotaland/Slutrapport/ 
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till författarbesök och deckarskola på filialer och stadsbiblioteket. Det tidigare projektet 
Läskraft aktualiserade boksamtalet som arbetsmetod och hade sedan dess varit viktigt i 
verksamheten och märkts vid allt från bokinköp till litteraturförmedling. De boklådor som 
cirkulerar inom Skolbibliotek Uddevalla innehåller nu tips på hur man kan arbeta med 
böckerna och huvudbiblioteket har haft bokslukarklubb för ungdomar. När pedagogerna 
träffas och samtalar kring aktuella barn- och ungdomsböcker utgår de ofta från Aidan 
Chambers frågor och tankar kring läsning. Projektet finansierades av Kulturrådet.53 För 
utförlig redovisning av projektets mål se bilaga fem. 
  

 6.2 Redovisning av intervju 
 
Vår intervju innefattade de två personer som varit huvudansvariga då Uddevalla 
Stadsbibliotek deltagit i ovan nämnda läsfrämjande projekt. Barnbibliotekarie A var ansvarig 
för bibliotekets medverkan i projekten Alfons, Mars Express och Språkglädje och 
barnbibliotekarie B var ansvarig för bibliotekets medverkan i projektet Läskraft. Båda har 
lång erfarenhet av arbete som barn- och ungdomsbibliotekarier. I Uddevalla har A arbetet 
sedan drygt tio år tillbaka och B sedan mitten av 2000-talet. Intervjun lades upp så att vi 
talade om deras erfarenhet av läsfrämjande projekt generellt och de fyra projekten specifikt då 
det fanns något konkret exempel. Vissa erfarenheter visade sig vara gemensamma för alla 
projekten så som vikten av ett gott samarbete mellan de vuxna deltagarna vilka i olika fall har 
varit bibliotekarierna, förskolepersonal, skolpersonal, föräldrar och andra vuxna så som 
dramapedagoger och chefer i de olika organisationerna. A poängterar vikten av att arbeta med 
kontaktpersoner och att delegera för att nå ut till alla barn och beröra projektets målgrupp. Att 
arbeta med läsfrämjande i projektform upplevs av båda som mycket givande. De extra 
resurserna i form av pengar och extern personal med andra kompetenser än de egna ser de 
som ett bra sätt att utveckla de egna metoderna och att få möjlighet att prova nya arbetssätt.  
 
De personliga kontakter som utvecklats under projektet underlättar det ordinarie arbetet och 
ger en kunskap om vem man bör kontakta för samarbete, och att bibliotekarierna och 
pedagogerna bjuder in varandra till kurser och fortbildningstillfällen. Informanterna menar att 
sammanhållningen i kontaktnätverket är en inspiration och ett stöd i arbetet och att det tillför 
stor glädje, vilket tidvis har behövts då politiska omorganisationer eller oväntade sparbeting 
har hindrat projektens fullföljande. A säger om projektarbetet att det är ett tillfälle att prova 
sådant de inte ens vågat göra tidigare och att allt kanske inte är så lyckat men att även de 
misslyckade försöken är givande på sitt sätt. Ibland innebär projekten inte några nyheter utan 
utgör en bekräftelse på det egna arbetet vilket också kan vara viktigt. De långsiktiga 
effekterna av arbetsmetoder som bokprat, boksamtal, dramatisering av böcker, besök av 
författare och utställningar menar båda kan synas i barnens engagemang och intresse. 
Informanterna säger att man lär under arbetsprocessen, projektet behöver inte resultera i en ny 
produkt. B säger att projektet blir något som går på djupet och stannar kvar länge, för alla som 
deltar och de som håller i det. A säger att erfarenheterna gjort vissa saker mer självklara för 
personalen och att det förstärkt deras förhållningssätt för hur de ska arbeta och hur de ska 
möta sina besökare. Att erfarenheterna ger ett mentalt lugn inför oväntade situationer och att 
man kan klara av dem. 
 

                                                 
53 Språkglädje och läslust. Internt arbetsmaterial 2011-01-05. 
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Att under projekten dela upp arbetet mellan flera personer har gjort att det inte blivit så 
betungande för en person utan att alla har varit med på ett hörn, att dela på arbetet har 
underlättat för alla och det har upplevts som roligt. I intervjun talas också om hur viktigt det 
är att man i arbetslaget stöttar varandra och att de personliga kontakterna som utvecklats 
under projekten är ovärderliga för samarbete och utveckling.  A säger under intervjun att det 
inte bara är boksamtalet som är viktigt för ungdomarna utan också den sociala samvaron och 
behovet av att prata om allt möjligt som vardagen och livets mening.  
 
Enligt våra informanter var bakgrunden och motiven att medverka i Alfons att de fick en 
inbjudan från regionbiblioteket och efter uppmuntran från dåvarande chef anmälde de intresse 
att arbeta i projektform. I Läskraft medverkade de efter inbjudan från länsbiblioteket och med 
motiveringen att det verkade roligt. På frågan om vilka deras egna mål varit med projekten, 
med tanke på att de kunde anpassas lokalt, var svaret att de visserligen anpassats något efter 
lokala behov men inte skiljde sig i någon större utsträckning från projektens ursprungliga 
målsättning. Informanternas motfråga blev varför man annars skulle vara med eftersom de 
gått med i projektet för att de ställde upp på målen. Målen kunde också vara av en öppnare 
karaktär vilket gav en viss flexibilitet och enligt informanterna lämnade utrymme för att dra 
lärdom av själva processen.  
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7 Resultatredovisning och analys 
 
I detta kapitel ämnar vi besvara våra frågeställningar genom att vid genomgången av det 
empiriska materialet analysera det utifrån de teman vi identifierat i Chambers Läsandets 
cirkel.  Vi vill i analysen resonera kring vilken betydelse och vilka konsekvenser samt vilka 
avtryck som läsfrämjande projekt kan få för biblioteket. Genom att även återkoppla till 
tidigare forskning vill vi påvisa att vårt resultat ingår i en tydlig kontext och har en 
vetenskaplig giltighet. 
 
De begrepp vi använder i analysen är de som ingår i vår frågeställning. Det läsfrämjande 
projektarbetets motiveringar och mål ser vi som den betydelse projekten kan få på biblioteket. 
Med konsekvenser menar vi de följder det läsfrämjande projektarbetet för med sig i det 
praktiska arbetet på biblioteket. Med avtryck menar vi effekten av projekten, kvarlevande 
aktiviteter, tankar och konkreta förändringar. 
 
Vi har valt att presentera analysen tematiskt. De fokus vi identifierat i det empiriska materialet 
har vi namngett med egna sammanfattande temarubriker; Att välja – fokus på att förmedla 
litteratur, ”Att läsa” – fokus på att ge tid och möjlighet till läsning, Reaktion/respons – fokus 
på att kanalisera och Vuxenstöd – navet i den läsfrämjande verksamheten. Vi har valt att tolka 
vilket tema olika betydelser, konsekvenser och avtryck kan ses tillhöra utifrån med vilket 
fokus de haft. Varje temaavsnitt avslutas med en sammanfattning. 
 

7.1 Att välja – fokus på att förmedla litteratur 
 
Chambers menar att all läsning börjar med att välja vad som ska läsas. Dessa val påverkas av 
hur materialet presenteras, till exempel i skyltning eller bokprat, och hur utbudet ser ut bland 
det material som är tillgängligt.54 Att barnen deltar i verksamheten, exempelvis genom att 
påverka bokinköpen kan leda till ett ökat intresse för böcker och läsning. Chambers menar att 
barnen genom att rösta vid bokinköp får ta ställning till en rad intressanta frågeställningar som 
till exempel hur man bedömer en bok, vad man ska vara uppmärksam på när man väljer åt 
både sig själv och åt andra samt hur man kan formulera sina tankar om böcker.55  
 
I vårt empiriska material identifierar vi dessa betydelser och konsekvenser som en följd av att 
fokus ligger på att förmedla litteratur.  
 
Betydelser som Alfons fört med sig är att förskolebarn och deras föräldrar ska få ökad 
kunskap om och tillgång till barnlitteratur. Det var även angeläget att metodiken kring hur 
arbetsmetoderna utvecklades och fördjupades. Konsekvenser av projektet har varit att 
förskolegrupper tillsammans med förskolepedagoger utgjort referensgrupper och samarbetat 
med barnbibliotekarierna gällande inköp av barnlitteratur till biblioteket.56 I intervjun 
framkommer att dessa förskolor fortfarande fungerar som referensgrupper åt biblioteket när 

                                                 
54 Chambers 1995. s. 11-13. 
55 Chambers 1995. s. 26-27. 
56 Elf, AnnaCarin (2005). Alfons. Utvärderingsrapport.   
http://regionbibliotek.vgregion.se/kotten/rapport_alfons.pdf  s. 9. 
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det gäller inköp av litteratur.   
 
Betydelser som haft sitt ursprung i Mars Express var att de ville hitta tillvägagångssätt för att 
ta tillvara barns och ungdomars önskemål och se till att de ansvariga inte bara får det gensvar 
som barn och ungdomar tror att de vuxna vill ha. Detta kallade projektgruppens ledning för 
Mars Express-tänket.57 Våra informanter menar att det är mycket viktigt att projektarbetet är 
ömsesidigt, att ta reda på vilka böcker som intresserar de andra deltagarna och att ta tillvara 
barnens synpunkter. Informant B berättar om klasserna som haft läsning inför bokjuryn och 
röstat på biblioteket, hon har sedan sammanställt resultaten och skickat ut dem i klasserna. 
Barnen har även fått vara med och välja ur katalogerna vilka böcker som ska köpas in till 
biblioteket. Limberg påvisar flera studier där bibliotekariens roll i det läspedagogiska arbetet 
framställs som att i huvudsak syfta till att väcka barns läslust.58 Vi kan, utifrån vår studie, se 
bibliotekariernas roll i att väcka barns läslust som tydlig men anser att bibliotekarien har fler 
roller. I ett projektarbete arbetas ofta med intentionen att väcka läslusten men även med att 
bibehålla läslusten i form av olika kringarrangemang så som barnens möjlighet att påverka 
bokinköp eller att de på andra sätt medverkat.      
 
Vi ansluter oss till uppfattningen att barnens deltagande i verksamheten kan leda till ökad 
förståelse och ökat intresse för böcker och läsning eftersom det påtalas både i vår teori och i 
vår empiri. Att samarbetet fortgår efter projektet tolkar vi som att det är positivt att involvera 
barnen i verksamheten och att barnens medverkan i valet av litteratur kan bidra till en 
variation i bibliotekets samlingar som eventuellt inte hade uppkommit annars. Vikten av 
mångfald och bredd i samlingarna påtalas bland annat av Chambers59 och Ross, McKechnie 
och Rothbauer.60 Enligt Rydsjö, Hultgren och Limberg tyder forskningen på att de vuxnas 
föreställning om vilka böcker som är lämpliga för barn i en viss ålder, inte alltid motsvarar 
vad barnen föredrar.61 Vi drar slutsatsen att barnens medverkan är gynnsam för att motverka 
denna diskrepans i litteraturpreferenser.  
  
Chambers säger att böcker är kostsamma och för att ha råd med nya eller hela 
klassuppsättningar kan extern finansiering krävas till exempel i form av bokanslag.62 Under 
intervjun framkom att de böcker som under Läskraft köptes in till årskurs fyra återanvänds av 
efterföljande klasser och att skolbibliotekarierna har skrivit handledningar och metodtips att 
arbeta utifrån. Vi tolkar detta som att det kan vara resurseffektivt att återanvända material och 
arbetsmetoder. Eftersom den externa finansieringen ger biblioteken möjlighet till ytterligare 
bokinköp utöver den ordinarie verksamheten tolkar vi projektarbetet som gynnsamt för 
bokbeståndet. En annan aspekt Chambers tar upp är problemet med böckers aktualitet och 
menar på att böcker numera av vissa anses som färskvara.63 Vi tolkar det som ett problem om 
böckerna av ekonomiska skäl får cirkulera så länge att de inte längre känns intressanta för 
barnen och därmed eventuellt inte längre bidrar till att främja läsintresset. Det är, enligt oss, 
viktigt att balansen mellan dessa två argument beaktas av bibliotekarier och pedagoger.   
 

                                                 
57 Claesson, Gullstrand & Håkansson 2007. Mars Express. Andra steget. Slutrapport. s 5. 
58 Limberg 2002. s. 62-67. 
59 Chambers 1995. s. 12. 
60 Ross, McKechnie & Rothbauer 2006. s. 78. 
61 Rydsjö, Hultgren, & Limberg, 2010. s. 277.  
62 Chambers 1995. s. 228-29. 
63 Chambers 1995. s. 27 
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Betydelser och konsekvenser av läsfrämjande projektarbete där fokus ligger på att förmedla 
litteratur är bibliotekariernas samarbete med pedagoger och barn. Detta kan engagera barnen i 
verksamheten samt tillvarata barnens och pedagogernas åsikter, vilket vi ser som ett led i 
utvecklingen av verksamheten samt dess anpassning och inriktning mot fler målgrupper.  
Avtryck som lämnats i den ordinarie verksamheten är det fortsatta samarbetet mellan förskola 
och bibliotek och inkluderandet av barnen i verksamheten.   
 

7.2 Att läsa – fokus på att ge tid och möjlighet till läsning 
 
Chambers menar att läsandet inbegriper en hel rad aktiviteter, allt från att hantera en bok till 
att ha tid och ro att koncentrera sig på texten. Han tar även upp vikten av läsmiljö, specifika 
läsplatser, berättande och högläsning.64  
 
I vårt empiriska material identifierar vi dessa betydelser och konsekvenser som en följd av att 
fokus ligger på att ge tid och möjlighet till läsning.  
 
Betydelser som Alfons fört med sig är målet att barnbibliotekariens arbete på biblioteket 
uppmärksammas i form av utveckling av miljön och verksamheten med tanke på målgruppen 
förskolebarn, föräldrar och förskolepersonal.65 Under Alfons genomfördes förändringar på 
barnavdelningen i biblioteket, grupper av små bord och stolar samt små fåtöljer, en liten låg 
bokhylla och låga bord avsedda för bokutställningar anpassade till mindre barn placerades 
ut.66 Våra informanter berättar att trots att ekonomin inte tillät några nyinköp så gjordes 
förändringar med hjälp av fantasi och återanvändning av möbler som fyndats i källaren och 
målats om. Vid vår observation av lokalen noterade vi, förutom ovan nämnda förändringar, 
bland annat ett litet lekhus som blir en undanskymd plats för barnen och en liten blå hylla 
med mjukisbilar för de allra minsta.   
 
Chambers, som utgår från ett skolperspektiv, talar om att arrangera läshörnor och läsrum för 
att erbjuda barn plats och ro att läsa. Han menar även att det finns många exempel på vad som 
kan åstadkommas gällande förändringar i biblioteksrummet, även med små resurser,67 vilket 
vi också fått bekräftat i det empiriska materialet. Vi menar att hela biblioteket är ett läsrum, 
men instämmer även i hans påstående om att specifika läsplatser med mjuka möbler och 
anpassad belysning är mycket viktiga i arbetet för att skapa en miljö som möjliggör lustfylld 
läsning. Denna slutsats grundar vi på vårt empiriska material och den tidigare forskning som 
säger att ett bra sätt för biblioteket att främja barns utveckling till läsare är att erbjuda platser 
som lämpar sig för läsning och gärna platser som inbjuder vuxna och barn att läsa 
tillsammans.68 Under vår guidade tur kunde vi i lokalen observera förändringar som främst 
tog hänsyn till barnens bekvämlighet, vi iakttog dock inte några gemensamma läsplatser. Så 
som vi tolkar materialet kan detta vara en nackdel då föräldrar kommer till biblioteket med 
sina barn och där vill uppleva litteraturen tillsammans. Föräldrars stöd i läsutvecklingen är 

                                                 
 64Chambers 1995. s. 13-15. 
65 Regionbiblioteket Västra Götaland. Alfons. 
66 Framsteget nr.15. Regionbiblioteket Västra Götaland. Alfons, Ellen Kotten och alla de andra – spår av ett 
projekt. s. 17. 
67 Chambers 1995. s. 37-41. 
68 Ross, McKechnie & Rothbauer 2006. s. 78. 
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mycket centralt, vilket ofta påtalas inom läsforskningen däribland av Amborn och Hansson.69  
 
En av betydelserna Mars Express förde med sig var målet att få barn och ungdomar delaktiga 
i utformningen av biblioteksmiljön.70 Konsekvenser av Mars Express är att biblioteket 
samarbetat med ungdomar som har ingått i referensgrupper och engagerats i samtalet kring 
utformandet av bibliotekets rum och arbetet med ungdomshörnan. Utifrån ungdomarnas och 
bibliotekariernas tankar togs en idéskiss fram i samarbete med scenograf och ljustekniker 
inför de planerade förändringarna på ungdomsavdelningen. Dessa hindrades dock av politiska 
beslut om finansiering men arbetet med skissplanen har fortsatt efter projektet i mån av 
resurser.71 I intervjun säger informanterna att de lever efter något de beskriver som Mars 
Express-anda.  
 
I januari 2008 färdigställde två lokala graffitiartister den väggmålning som idag tillsammans 
med några skinnsoffor, flyttbara fåtöljer och steghyllor ingår i en ungdomshörna på 
stadsbiblioteket. Ungdomshörnan iakttogs under vår rundvandring på ungdomsavdelningen då 
vi även observerade deras ”kärlekshylla” där det under en röd lampa i form av ett hjärta 
skyltas med böcker på tavellister för att tydligt visa vad som finns. Utspridda över hela barn- 
och ungdomsavdelningen finns ett flertal fåtöljer utställda, i grupp eller enskilt.  Läsplatser 
betonar läsandets värde, menar Chambers, och som tidigare nämnts är barn och ungdomar 
mer benägna att känna engagemang om de medverkat i verksamheten. 72 Rydsjö, Hultgren och 
Limberg menar att förändring och modernisering av biblioteket måste ske i samförstånd med 
barn och genom bibliotekariernas egna reflektioner. 73  Våra iakttagelser bekräftar 
överrensstämmelsen mellan vår empiri, vår teori och tidigare forskning. Eftersom våra 
informanter uttryckte gillande över förändringsarbetet och uppgav att positiva reaktioner 
mottagits från ungdomarna tolkar vi inkluderandet av barn och ungdomar i verksamheten som 
ett bra sätt att utveckla läsmiljön så den tilltalar målgruppen.  
  
Ett av projektmålen i Språkglädje var enligt projektslogan att ”alla barn ska besöka sitt 
bibliotek” och detta eftersträvades med hjälp av olika arrangemang såsom författarbesök, 
läsecirklar och besök av litteraturpedagoger. I intervjun framkommer att alla barn ändå inte 
besöker biblioteket, vilket de båda bibliotekarierna tycker är negativt eftersom ett flertal barn 
inte besöker biblioteket om det inte sker i regi av skola eller förskola. Skillnaden mellan olika 
barngruppers biblioteksvana diskuteras under intervjun och hur det märks att vissa barn är 
vana vid att besöka biblioteket och visar att de förstår hur det fungerar. Informanterna menar 
att detta växer fram under upprepade besök på biblioteket och Chambers talar om vikten av att 
barn får möjlighet att botanisera bland böcker, tillsammans med vuxna eller enskilt, och att 
regelbundet botaniserande är en av grunderna för en god läsmiljö.74 Diskrepansen mellan 
projektets mål och verkligheten tolkar vi som mycket negativ ur barnens perspektiv. Vi ser 
detta som ett exempel på Matteus-effekten, då de som inte har tillgång till biblioteket inte 
heller kommer att ha tillgång till böcker och läsning på samma sätt eftersom en minskad 
tillgång till bibliotekets resurser i förlängningen kan leda till ett minskat intresse för läsning 

                                                 
69 Amborn  & Hansson 1998. s. 18. 
70 Gullstrand 2007. S. 1-8. 
71Claesson, Gullstran & Håkansson 2007. Mars Express. Andra steget. Slutrapport. s. 6. 
72 Chambers 1995. s. 25-39. 
73 Rydsjö, Hultgren, & Limberg, 2010. s. 278-279.  
74 Chambers 1995. s. 42-44. 
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och litteratur. I detta påstående stödjer vi oss på Molloys klargörande av vad det kan innebära 
då barnet hamnar i en positiv spiral av läsning och att denna spiral fungerar likadant i omvänd 
riktning. Om skolan och bibliotekarierna ger upp och inte försöker nå de barn som befinner 
sig i en negativ spiral av läsning har dessa barn mindre möjlighet att ta sig ur den.75  
 
Chambers menar att högläsning ger alla tillgång till berättelser, även de som är svagare läsare, 
och att det jämställer lyssnarna och ger dem tillgång till texter som annars kunde vara för 
svåra för dem. Det kan också stimulera och väcka intresse hos lyssnarna att försöka sig på 
litteratur som de tidigare upplevt vara för avancerad.76 Exempel i vårt material på denna typ 
av arbetsmoment är sagostunderna med barnens favoritböcker som förskolepedagogerna haft 
på biblioteket, något som ingick i Alfons.77 Högläsning sker regelbundet på biblioteket vilket 
informanterna menar är mycket viktigt, framförallt för de barn som inte kan koncentrera sig 
vid egen läsning. Amborn och Hansson menar att det är den vuxnes aktiva förhållningssätt 
som mest utvecklar barnets språk, genom läsning, sång eller berättande. Att läsa högt och 
samtala med barnet om textens ord och uttryck stimulerar den språkliga utvecklingen än 
mer.78 Vi ser här att tidigare forskning, teori och empiri överensstämmer och drar slutsatsen 
att då de vuxna samarbetar kring barnen skapas fler tillfällen och möjligheter för läsning. När 
bibliotekarierna och pedagogerna samverkar ges fler barn tillträde till litteraturen och 
utvecklande språkupplevelser.   
 
En betydelse projektarbetet haft för biblioteket är tanken om att alla barn bör få besöka sitt 
bibliotek, något som i dagsläget inte är en realitet. Mars Express-tänket var ett annat utav 
målen med projektet. Konsekvenser av det läsfrämjande projektarbete där fokus ligger på att 
ge tid och möjlighet till läsning är samarbetet med barn och ungdomar, regelbunden 
högläsning på biblioteket samt ett flertal olika arrangemang med målet att nå ut till alla barn 
och föräldrar. Andra konsekvenser är förändringar i bibliotekets lokaler i syfte att anpassa 
dem till barn och ungas behov. Avtryck som lämnats i den ordinarie verksamheten är spåren i 
lokalen och högläsning som förekommer regelbundet. Samarbetet mellan bibliotek och 
förskolor fortsätter med målet att ge barnen tid och möjlighet att läsa och på biblioteket lever 
Mars Express-andan kvar. 
 

7.3 Reaktion/respons – fokus på att kanalisera 
 
Chambers anser att människan inte kan läsa någonting utan att reagera och han menar att det 
huvudsakligen finns två sorters reaktioner varav den första är att gärna vilja få en liknande 
positiv läsupplevelse igen och den andra är att ha uppskattat boken så mycket att ett behov att 
prata om den uppstår. Talandet om boken och läsupplevelsen kan ta formen av vardagsprat 
eller ett mer organiserat boksamtal. Chambers menar även att människor är benägna att läsa 
sådant deras vänner läser och att barn i samtal med varandra och med vuxna delar med sig av 
sina läsupplevelser. Några av hans tips för att dela med sig av dessa upplevelser är genom att 

                                                 
75 Molloy 2007. s. 17-18. 
76 Chambers 1995. s. 65-70. 
77 Framsteget nr.15. s. 17. 
78 Amborn  & Hansson 1998. s. 20.   
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teckna eller måla, samla boktips eller genom att dramatisera böckerna.79  
 
I vårt empiriska material identifierar vi dessa betydelser och konsekvenser som en följd av att 
fokus ligger på att kanalisera. 
 
Våra informanter berättar att barnen med hjälp av förskolepedagogerna fått uttrycka sina 
reaktioner på böcker de läst, exempelvis genom utställningar i olika format på biblioteket av 
deras favoritböcker. Även efter Alfons läser personalen på förskolan tillsammans med barnen 
och deras boktips samlas i en speciell pärm på biblioteket och utgör underlag för bibliotekets 
bokinköp. I Läskraft valde klasserna, inför Världsbokdagen, ut varsin bok och arbetade kring 
dem med affischer, bilder och texter vilket resulterade i en utställning på Stadsbiblioteket. 
Eleverna röstade även fram en tio-i-topp-lista bland de böcker som ingått i projektet. I fem 
klasser fick eleverna vid upprepade tillfällen träffa dramapedagoger från lokal 
teaterverksamhet och med hjälp av dem dramatiserades olika böcker.80 I intervjun framgår att 
efter Läskraft har personalen fortsatt med flera aktiviteter där de tillsammans med barnen 
spelar teater och dramatiserar med böcker.  
 
Chambers påpekar också att människor tenderar att bli engagerade om de får vara med och 
arrangera något som anses viktigt, och detta i sin tur kan öka deras intresse som sedan 
påverkar andras inställning.81 I intervjun framkommer att dramatiserandet kring böcker har 
förekommit inom flera av projekten och uppskattats mycket av både barn och vuxna. Här 
framkommer också att minst en förskola fortsatt med dramatiseringar och teater. Utifrån den 
tidigare forskning och vårt empiriska material drar vi slutsatsen att kanaliseringen av barns 
läsupplevelser kan anta varierande former och att få reagera och agera på det lästa är 
inspirerande för både barn och vuxna. Att de vuxna tar till vara barnens reaktioner genom att 
sammanställa topplistor och anordna utställningar ser vi som bekräftelse på Chambers tankar 
om vuxenstödet som gör saker möjliga samt elevmedverkan som sprider entusiasm.    
 
Chambers menar att utbytet av ett författarbesök kan ske i alla riktningar, barnen lär av de 
vuxna, pedagogerna av författaren och författaren av barnen. Att träffa författare och 
illustratörer närmar barnen till böckerna på ett unikt sätt och trots att det är krävande att 
arrangera har det en långvarig effekt på barnens liv som läsare. Chambers poängterar att efter 
besöket bör efterfrågan på författarens böcker tillgodoses, besöket diskuteras och upplevelsen 
kanaliseras exempelvis genom att göra en utställning eller dramatisera kring litteraturen.82 
Under Språkglädje anordnades författarbesök i årskurs fyra, vilket resulterade i att författaren 
under nästa läsår fick återkomma och besöka fler skolor och även hålla föreläsning för 
pedagogerna. Besöken i klasserna resulterade även i en skrivarskola på stadsbiblioteket. 
Författarens böcker köptes in och användes i klasserna inför och efter besöken. 83  I intervjun 
framgår att detta har medfört att arbetssättet nu är återkommande och böckerna cirkulerar 
tillsammans med tips från pedagogerna om hur de kan användas. Stadsbiblioteket samordnade 
ett deckarprojekt tillsammans med en författare och bjöd in skolor att arbeta på samma tema. 
Det ledde till att skolorna genomförde en utställning på stadsbiblioteket. Huvudbibliotek och 

                                                 
 
79 Chambers 1995. s. 93-108. 
80 Kollberg 2008. Läskraft. Slutrapport. 
81 Chambers 1995. s. 98-99. 
82 Chambers 1995. S. 87-92. 
83 Språkglädje och läslust.  
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filialer bjöd in barn och föräldrar på författarbesök och deckarskola. Även pedagogerna fick 
möjlighet att delta i deckarskola under sin fortbildning.84 Våra informanter uttryckte en stor 
entusiasm då de talade om författarbesöken, den inspiration dessa bidragit med och glädjen 
över att de blivit ett återkommande evenemang. Enligt våra informanter har författarbesöken 
varit uppskattade av både barn och vuxna, B uttrycker att det blivit som ett behov att ha 
författarbesök. Vi drar slutsatsen att författarbesök är ett mycket positivt inslag i det 
läsfrämjande arbetet eftersom detta bekräftas av vår empiri och vår teori. Framförallt våra 
informanters entusiasm, när de beskrev samarbetet med författare och pedagoger vid dessa 
tillfällen, var mycket övertygande och smittsam. 
 
Under intervjun framkom att det inom Läskraft jobbades mycket med boksamtalet och för 
läsförståelse. Inom projektet presenterades i början av höstterminen sex titlar i fjorton 
fjärdeklasser på elva skolor i Uddevalla. Efter läsning i grupper sammansatta av läraren fick 
barnen komma till biblioteket för boksamtal eller ha boksamtal med en lärare. Första boken 
lästes högt i grupp och därefter fick eleverna fritt välja bok att läsa själv. Böckerna cirkulerade 
mellan klasserna och bibliotekarien höll en ny bokpresentation för klasserna i början av 
vårterminen.85 Allt sedan Läskraft har boksamtalet satt sin prägel på verksamheten alltifrån 
inköp av media till litteraturförmedling vilket står att läsa i slutrapporten från Språkglädje.86 I 
intervjun framkommer att en arbetsmetod som tydligt slagit rot i verksamheten är 
samtalsgrupperna som B säger fortsätter i många skolklasser. Hon menar också att barnen 
verkligen uppskattar att få den tiden att sitta och prata om en bok med en vuxen. Boksamtal 
har även provats på biblioteket i samband med inköp av bokpratsböcker och har gett effekter 
efteråt då barnen som varit med har fortsatt att be bibliotekarierna om vägledning för att hitta 
böcker att läsa. Enligt Chambers får läsning saker att hända och människor vill ofta prata om 
det de läst och byta erfarenheter vilket sedan kan få dem att läsa mer. Han menar att samtal 
om böcker vidgar och fördjupar människor som läsare och läsningen blir en social aktivitet 
när människor delar med sig av sina läsupplevelser.87 I Läskraft och Språkglädje har 
Chambers tankar ingått mer eller mindre direkt i projektens planering och utveckling. Våra 
informanter säger att de på detta vis upptäckt och förstärkt många bra sätt att kommunicera 
med barnen och ungdomarna omkring litteratur och läsglädje.  
 
Informant A berättar om hur hon, inom Språkglädje, haft bokslukarklubb med några 
ungdomar då de bland annat djupläst och textanalyserat ungdomsböcker. Hon har upplevt att 
samtalet och vuxenkontakten är viktig för ungdomarna lika mycket som läsandet, och att det 
nästan är som en uppenbarelse för dem att vuxna läser ”deras” böcker. För barnen är det inte 
en självklarhet när de kommer till biblioteket att de vuxna ”vet något” utan det är först efter 
bokprat och bokpresentationer som de förstår att de vuxna är några man kan fråga. Informant 
A säger att det är roligt att ha dessa samtal eftersom hon kan få ett helt annat perspektiv på 
böckerna då ungdomarna beskriver dem. Chambers poängterar att ett genuint vuxenintresse är 
viktigt i läsfrämjande arbete eftersom det uppmuntrar barnen att läsa och att berätta om det de 
läst. Han menar att läseklubbar är utmärkta tillfällen för unga läsare att möta andra 
intresserade läsare.88 Detta reflekteras även i vår intervju där det framkommer att det 
läsfrämjande arbetet ger bibliotekarierna möjlighet att presentera sig som engagerade och 
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insatta medläsare. Att vår informant upplever dessa samtal som givande och lärorika tolkar vi 
som ett tydligt exempel på det Chambers säger om att pilarna i modellen av Läsandets cirkel 
visar på rörelse åt båda hållen och att vuxenstödet också kan lära av de som ska stödjas.89  
 
Betydelser och konsekvenser av läsfrämjande projektarbete där fokus ligger på att kanalisera 
reaktioner på det lästa åskådliggörs i aktiviteter som utställningar, tio-i-topp-listor, 
dramatisering av böcker, skrivarskola, temaarbete på biblioteket i samarbete med skolorna, 
författarbesök och deckarskola, boksamtal, samtalsgrupper samt bokslukarklubb. Avtryck som 
lämnats i den ordinarie verksamheten är fortsatt dramatisering av böcker med barnen, 
insamlande av boktips och reaktioner från referensgrupp samt återkommande författarbesök. 
Tanken om boksamtalet som en gemensam idé ser vi också som ett avtryck projektet lämnat 
efter sig liksom att informanten uttrycker att det blivit som ett behov att ha författarbesök.  
 

7.4 Vuxenstöd – navet i den läsfrämjande verksamheten  
 
Chambers menar att de stödjande vuxna bör förse barn med böcker, tid att läsa dem och 
möjlighet att göra det i en miljö som inspirerar till det. Genom fortbildning och utbildning får 
de vuxna möjlighet att bli bättre på att stödja och inspirera barn att bli läsare.90 
 
Vi har identifierat följande betydelser och konsekvenser inom temat Vuxenstöd.  
 
Mars Express förde med sig målet att bibliotekarierna ville hitta idéer och inspireras genom 
studiebesök, deltagande i konferenser och föreläsningar samt samarbeta med andra 
yrkeskategorier.91 Ett mål Läskraft förde med sig var att utveckla bibliotekariernas egna 
verksamheter men även samverka med förskola och skola genom att bland annat utveckla 
praktisk arbete där vuxna och barn tillsammans provade nya metoder. Ett annat mål var att 
genom att höja kompetensen bland bibliotekarier och pedagoger ge den lust och förutsättning 
som behövs för ett fördjupande och nytänkande i vardagsarbetet kring litteraturförmedling. En 
motivation att medverka i projektet var att bibliotekarier och pedagoger på olika sätt ville 
utveckla det läsfrämjande arbetet de utförde i sitt ordinarie arbete tillsammans med barn och 
unga.92  Språkglädje förde bland annat med sig målet att bland föräldrar och pedagogisk 
personal höja medvetenheten om läsningens betydelse, samt att finna nya sätt att arbeta som 
kunde bidra till att skapa läslust och språkglädje hos ungdomar och barn. I Rydsjö, Hultgren 
och Limbergs forskningsöversikt framkommer att det krävs en förändrad syn på läsning för att 
kunna bemöta barnen ändamålsenligt och att det krävs att pedagoger och bibliotekarier tar till 
sig och utnyttjar nya kunskaper.93 Vi anser att i vår undersökning påvisas en stor vilja hos de 
medverkande att ta till sig och prova nya idéer. Våra informanter uttrycker sig positivt om sin 
vidareutbildning och påpekar värdet av att den sker tillsammans med andra vuxna så som 
pedagoger och föräldrar för att ytterligare utveckla sin kunskap.      
 
Betydelser som Alfons haft för biblioteket är målet att undersöka vad lokal samverkan mellan 
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bibliotekarier och förskollärare kunde medföra, personalen skulle kunna ta del av varandras 
kompetenser och inspireras genom fortbildning inom relevanta ämnesområden.94 Som en 
konsekvens av Alfons genomfördes en föreläsning av en författare och läsfrämjare som 
samlade förskolepersonal, lärare, föräldrar, politiker och bibliotekspersonal.95 I intervjun 
framkom att arbetet planeras så att de genom att utbilda personalen på biblioteket, förskolor 
och skolor kan nå ut till barnen och att de alltid försöker nå föräldrarna. En annan konsekvens 
av Alfons är bokpratet av bibliotekarier på föräldramöten, vilket de även fortsatt med efter 
projektet.96 Amborn och Hansson framhåller den vuxnes roll i barnets språkutveckling och att 
föräldrarna engagemang har stor betydelse för barnets upplevelse av läsning och känsla av 
läsglädje.97 Vikten av att utbilda föräldrar, förskolelärare och andra pedagoger i vad och hur 
man läser för barn i förskoleåldern är något som även förespråkas av Ross, McKechnie och 
Rothbauer.98 När Molloy beskriver Matteus-effekten säger hon att barn kan befinna sig i en 
positiv spiral av läsning där de väljer vänner som läser och uppmuntras av omgivningen.99 Vi 
tolkar bokpratet för föräldrar som ett sätt att inspirera dem att bli läsare och därigenom 
uppmuntra barnens läsning. Att detta fortsätter efter projekten tyder vi som att det gett ett 
positivt gensvar. 
 
Fler betydelser inom Vuxenstöd är att den projektansvariga bibliotekarien anser att Alfons har 
bidragit till att utveckla en gemensam plattform för läsfrämjande arbete mellan biblioteket och 
förskolans personal. Hon säger att förskolans personal tolkar barnens reaktioner vid 
berättande och sagostunder och förmedlar dessa till biblioteket vilket exempelvis resulterar i 
att förskolornas boktips visas på bibliotekets hemsida.100 I intervjun framkommer att 
samarbete med kommunens skolbibliotekarier pågår och de deltar i planeringen inför 
kommande projekt. I intervjun säger båda våra informanter att det hänger mycket på lärarna 
och bibliotekarierna om dessa satsningar blir lyckade, de menar att det är viktigt att hitta de 
rätta personerna att samarbeta med och att stödet från chefen är jätteviktigt. Informant A 
menar att det är väldigt bra att barn- och skolbibliotekarierna träffas för att sammanställa och 
utbyta litteraturtips, eftersom de arbetar under olika förhållanden har de stort utbyte av att 
jämföra erfarenheter med varandra. Under Språkglädje träffades en grupp pedagoger 
regelbundet och diskuterade aktuella barn- och ungdomsböcker. Pedagoger och bibliotekarier 
erbjöds en kurs i dramatiserat bokprat där de utvecklade sin roll som litteraturförmedlare på 
ett personligt och inspirerande sätt.101  Detta har enligt våra informanter gett bibliotekarierna 
mod att utveckla sitt bokprat och sina sagostunder till små skådespel och att satsa mer tid på 
förberedelse. Inom Alfons har förskolepedagogerna tillsammans med barnbibliotekarierna 
tränat sig i att analysera bilderböcker.102 Inom Läskraft erbjöds en studiedag med föreläsning 
av litteraturpedagog som vände sig till alla inblandade lärare och bibliotekarier. Lärarna 
samarbetade under läsåret i bokcirklar. Barn- och ungdomsbibliotekarier och pedagoger 
deltog i flera fortbildningsdagar i Regionbibliotekets regi.103 
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Chambers menar att pedagoger och bibliotekarier som deltar i personalmöten, läseklubbar och 
studiedagar kan förbättra sitt läsfrämjande arbete. Han anser även att det är av stor vikt för 
bibliotekarier och pedagoger att hjälpa varandra och menar att stöd från andra med samma 
engagemang är oumbärligt för att upprätthålla sin entusiasm inför arbetet.104  Ross, 
McKechnie och Rothbauer framhåller att samarbetet mellan bibliotek, förskolor och daghem 
är mycket viktigt i det läsfrämjande arbetet.105 I Rydsjö och Elfs forskningsöversikt framhåller 
Buchhave att utgångsläget, vid samarbete mellan olika institutioner, måste vara de respektive 
yrkesrollernas professionella kunskaper. Samarbetets syfte bör vara att nå en förbättring 
gällande utvecklingsmöjligheter för barnen och att den egna organisationen uppnår en 
kunskapsutveckling, fortsätter Buchhave.106 Rydsjö och Elf menar att samarbete mellan 
bibliotekarier och pedagoger kan stimulera och inspirera till ökad arbetsglädje.107 
 
Vi har, enligt tidigare forskning och våra informanters utsagor, dragit slutsatsen att samarbete 
är av stor vikt för projektets planering och genomförande. De vuxna lär av varandra och 
samarbetet kan ge organisationerna möjlighet att utvecklas eftersom pedagogerna kan barn 
och bibliotekarierna kan böcker. Limberg påpekar att bibliotekarier bör öka sin medvetenhet 
om följderna av bibliotekariers och pedagogers olika förhållningssätt till läspedagogiken.108 
Vi menar att vår empiri visar på att både intern och extern samverkan ger insikt i varandras 
olikheter och kan på så sätt bidra till ökad förståelse. Utifrån detta drar vi slutsatsen att ett 
sådant samarbete gynnar barnen då de får tillgång till både bibliotekariens och pedagogens 
kompetens.  
 
Betydelser och konsekvenser av läsfrämjande projektarbete där fokus ligger inom temat 
Vuxenstöd är utbildning av vuxna i syfte att göra dem till bättre läsfrämjare. Detta har skett 
genom föreläsningar, bokprat till föräldrar, kurser, studiedagar samt internt och extern 
samarbete. Avtryck som lämnats i den ordinarie verksamheten är bokpratandet för föräldrar, 
utvecklade bokprat och sagostunder och de vuxnas läsecirklar.  
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8 Slutsatser 
 
Syftet med undersökningen är att förstå och belysa hur läsfrämjande arbete kan se ut på ett 
folkbibliotek. Vi har därför valt att granska läsfrämjande verksamhet i projektform på 
Uddevalla stadsbibliotek och hur det kan bedrivas. Vi har undersökt hur det läsfrämjande 
arbetet kan se ut, vilka mål och aktiviteter som kan ingå och vilka långsiktiga effekter som 
eventuellt kan identifieras. Här sammanfattas de resultat som besvarar våra frågeställningar: 
 

1. Vilken betydelse och vilka konsekvenser kan arbetet med läsfrämjande projekt få på 
ett folkbibliotek? 

 
2. Vilka avtryck lämnar läsfrämjande projekt i bibliotekets ordinarie verksamhet? 

 

8.1 Betydelser och konsekvenser av läsfrämjande projekt  
 
Betydelser och konsekvenser av det läsfrämjande projektarbetet är bibliotekariernas 
samarbete med pedagoger och barn. Detta kan engagera barnen i verksamheten samt tillvarata 
barnens och pedagogernas åsikter, vilket vi ser som ett led i utvecklingen av verksamheten 
samt dess anpassning och inriktning mot fler målgrupper.   
 
En annan betydelse projektarbetet haft för biblioteket är målet att alla barn bör få besöka sitt 
bibliotek, något som i dagsläget inte är en realitet. Det så kallade Mars Express-tänket var ett 
annat utav målen med projektet. Konsekvenser av det läsfrämjande projektarbetet är 
samarbetet med barn och ungdomar, regelbunden högläsning på biblioteket samt ett flertal 
olika arrangemang med målet att nå ut till alla barn och föräldrar. Ytterligare konsekvenser är 
de konkreta förändringarna i bibliotekets lokaler i syfte att anpassa dem efter barns och ungas 
behov.  
 
Betydelser och konsekvenser åskådliggörs även i aktiviteter som utställningar, tio-i-topp-
listor, dramatisering av böcker, skrivarskola, temaarbete på biblioteket i samarbete med 
skolorna, författarbesök och deckarskola, boksamtal, samtalsgrupper samt bokslukarklubb.  
 
Andra betydelser och konsekvenser är utbildning och fortbildning av vuxna för att utveckla 
deras förmåga att arbeta läsfrämjande. Detta har skett genom föreläsningar, bokprat till 
föräldrar, kurser, studiedagar samt internt och extern samarbete.  
 

8.2 Avtryck av läsfrämjande projekt  
 
Avtryck som lämnats i den ordinarie verksamheten är det fortsatta samarbetet mellan förskola 
och bibliotek och inkluderandet av barnen i verksamheten samt de konkreta förändringarna i 
lokalen och högläsningen som förekommer regelbundet. Samarbetet mellan bibliotek och 
förskolor fortsätter med målet att ge barnen tid och möjlighet att läsa och på biblioteket lever 
Mars Express-andan kvar. 
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Dramatisering av böcker tillsammans med barnen fortsätter, liksom insamlande av boktips 
och samarbete med referensgrupp samt återkommande författarbesök. Tanken om boksamtalet 
som en gemensam idé ser vi också som ett avtryck projektet lämnat efter sig liksom att vår 
informant uttrycker att det blivit som ett behov att ha författarbesök.  
 
Bokpratandet för föräldrar, utvecklade bokprat och sagostunder och de vuxnas läsecirklar är 
ytterligare avtryck av projekten i den ordinarie verksamheten.  
 

8.3 Sammanfattning 
 
Vår uppfattning efter avslutad undersökning är att samarbete, både inom organisationen och 
mellan olika förvaltningar, har en framträdande roll i projektens framgångar. Att samarbeta 
över yrkesgränser och att engagera barn, ungdomar och deras föräldrar innebär möjligheter att 
nå ut och inspirera blivande läsare. Vår slutsats är att bibliotekarier och pedagoger upplever 
en ökad insikt i och förståelse för varandras yrkesroller och professionella kompetens. 
Samtliga vuxna som berörs av de läsfrämjande projekten har en viktig funktion att fylla och 
vuxenengagemanget är också betydande för projektets framgång. Utbildning av bibliotekarier, 
pedagoger, föräldrar och andra vuxna i syfte att via dem nå ut till barnen med det 
läsfrämjande arbetet har också visat sig vara framgångsrikt och uppskattat av de inblandade.  
 
Projektarbetet kan även ge nya perspektiv så som Mars Express-tänket där samarbetet med 
barn och ungdomar var ett av målen och deras åsikter tillvaratogs vilket bland annat visar sig i 
de förändringar i bibliotekets lokaler som gjordes i syfte att anpassa dem efter deras behov. 
Erfarenheten av projekten har även förstärkt bibliotekarierna förhållningssätt i deras arbete 
och i bemötandet av biblioteksanvändarna. Lärdomar har dragits ur själva arbetsprocessen och 
projektarbetet har även utgjort en bekräftelse på det egna arbetet.  
 
Det som lämnat varaktiga avtryck i verksamheten är till stor del sådant som byggt på 
flervägskommunikation och samarbete av något slag. Vi tolkar det som att uppgiften att väcka 
läslust genom projektarbete inte är en rörelse i en riktning utan snarare en gemensam vandring 
i Läsandets cirkel där blivande läsare leds vidare och uppmuntras av de stödjande vuxna. Att 
besöka biblioteket anser vi är viktigt, och vi tror även på att grundlägga biblioteksvanor tidigt. 
Därför menar vi att projektens mål att introducera barnen i biblioteksvärlden, genom att 
uppmuntra till läsning och visa på dess värde och glädje, är välmotiverade och 
eftersträvansvärda. 
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9 Diskussion  
 
Som följd av vår undersökning fick vi ompröva våra uppfattningar om läsfrämjande projekt 
då vi tidigare hade en bild av projekt som något biblioteken genomförde mer fristående. Vi 
fann att samarbetet med andra aktörer var markant och produktivt vilket i efterhand kan 
framstå som något självklart, vilket torde reflekteras i vår frågeställning där vi uttrycker oss 
som om projekten utfördes enbart inom bibliotekets organisation. Samarbete över gränserna, 
som också var undertitel till ett av projekten som ingick i undersökningen, kan låta som en 
idealistisk vision men har i vår studie visat sig fungera bra i verkligheten. Ett gediget 
samarbete har vuxit fram sedan det första projektets trevande försök till att idag vara ett nära 
och personligt samarbete mellan bibliotekarier och pedagoger. 
 
Något annat som framkommit i vår undersökning är att läsfrämjande projekt ofta har vuxna 
som målgrupp för att på ett indirekt sätt verka läsfrämjande på barn och ungdomar och att 
detta inkluderar alla vuxna som har kontakt med barnet. Vår förförståelse var att de 
läsfrämjande projekten alltid riktades direkt mot barnen för att få störst genomslag men vi har 
efter undersökningen förstått att det inte är det enda framgångrika sättet att arbeta 
läsfrämjande. Något annat vi fann var att de ekonomiska förutsättningarna ofta ändrades 
under projektens gång men att detta inte hindrade bibliotekarier och pedagoger från att driva 
vidare det de uppfattade som ett givande samarbete. Genom att samarbeta kunde fortsätta 
utbilda och fortbilda pedagoger i syfte att få nya idéer, bli inspirerade och utveckla sina 
metoder för att arbeta läsfrämjande.  
 
Avsaknaden av IKT - medier i undersökningen anser vi bero på att biblioteket inte använde 
dessa direkt för sitt läsfrämjande arbete med undantag av de fall av boktips som fanns på 
deras hemsida som nämndes under intervjun. Avsikten med projektarbetet har inte i första 
hand varit att använda internet som ett sätt att nå ut till barnen och ungdomarna. Vi är 
medvetna om att vår teori härrör från 1995 och att internet inte nämns i den eller att IKT - 
medier inte tas upp i undersökningen, men anser det inte nämnvärt påverka resultaten då de 
projekt vi undersökt haft fokus på läsning av skönlitteratur. Att använda internet för att nå ut 
med läsfrämjande projekt förekommer idag och kan antas bli vanligare i framtiden. Detta kan 
på sätt och vis ses som en motsägelse till den aktuella forskning som tyder på att ökande 
användning av internet minskar bok- och tidningsläsandet hos barn och ungdomar. Hur denna 
motsägelsefulla situation utvecklas anser vi intressant men något vi valde att inte undersöka i 
denna studie.   
 
Valet av Chambers som teoretisk ram grundar sig på tidigare nämnda skäl men även på vår 
personliga uppskattning för hans många användbara tips inriktade på praktiskt arbete med 
läsfrämjande och hans engagemang i att göra barnen till läsare. Genom att vi modifierat de 
fyra temana till att symbolisera olika fokus som betydelse, konsekvenser och avtryck har haft 
anser vi vår användning av teorin legitim.   
 
Valet av metod har vi bedömt som adekvat utifrån vår problemställning sett. Vid intervjun 
använde vi vår intervjuguide som diskussionsunderlag. Vissa av frågorna ställdes för att få 
informanternas syn på information vi erhållit ur dokumenten samt för att säkerställa att vår 
tolkning av dokumenten var korrekt, andra för att låta informanterna tala fritt om sina 
erfarenheter och upplevelser. Vissa av frågorna gav långa och uttömmande svar medan andra 
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avhandlades snabbt och lämnades därhän. Inför intervjun var vår förförståelse att biblioteken 
hade möjlighet att anpassa projektens målsättningar lokalt och att de också gjort detta i en 
mycket större utsträckning än vad som under intervjun visade sig vara fallet. I och med detta 
fick vi inga konkreta exempel på skillnader mellan projektens ursprungliga mål och de som 
satts upp lokalt så som vi förväntat oss.  
 
Något vi upplevde en aning problematiskt var att dokumentationen i de olika projekten skiljde 
sig åt en hel del vilket också var anledningen till att vi valde att inte utföra en jämförande 
studie. Exempelvis fanns vissa projekts slutrapporter inte tillgängliga på bibliotekets hemsida, 
en upplevdes som rörig och osammanhängande och en annan var inte publicerad trots att 
projektet varit avslutat sedan årsskiftet. Att alla projekten inte fanns länkade från bibliotekets 
egen hemsida upplevde vi som märkligt och även en aning kontraproduktivt då tanken med 
projekten oftast är att lärdomar som dragits ska spridas vidare. Däremot var projektens 
dokumentation utvidgad till bloggar, egna hemsidor och konferenspresentationer. Detta 
påtalas även i Projektet som biblioteksutveckling där den spretiga dokumentationen 
konstateras vara vanlig liksom projektens utvidgade dokumentation på internet.109 En av våra 
informanter säger dock att projektens effekter sprider sig mellan de medverkande i form av 
entusiasm och personligt engagemang, om någon upplevt något positivt så har den delat med 
sig till de andra. Vi uppfattar detta som att projektens fördelar mestadels lever vidare lokalt i 
form av det kontaktnät av vuxna som är engagerade och intresserade av barn, läsning och 
läsfrämjande.  

                                                 
109 Gärden, Michnik & Nowé Hedvall 2010. Projekt som biblioteksutveckling. s. 10-11. 
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
 
1. Berätta om bakgrunden till att ni medverkade i projektet. 
 
2. var det fler finansiärer inblandade än Kulturrådet? 
 
3. Vilka var era egna mål med projektet, med tanke på att de ändrades och anpassades lokalt? 
 
4. Ändrades de satta målen under projektets gång? I så fall hur? 
 
5. Anser ni att målen uppfylldes? Berätta! 
 
6. Vad var er vision med projektet, vad ville ni uppnå? 
 
7. Hur upplevde ni samarbetet med andra aktörer? 
 
8. Upplevde ni att det fanns några faktorer som hindrade eller främjade projektet? 
 
9. Finns det något kvar av projektet idag i det ordinarie arbetet? Berätta om vad och på  
    vilket sätt. 
 
10. Vilka är dina/era erfarenheter av projektet? 



42 

Bilaga 2 
 
Alfons, Ellen, Kotten och alla de andra… 
 
Deras målsättning med projektet var att: 

 
• Aktivt uppmuntra och ge den lustfyllda läsningen, användande av rim och ramsor och 

berättande en central plats i förskolans vardagsarbete. 
• Ge alla barn i förskolan god tillgång till böcker och förutsättningar att få omsätta 

läsupplevelserna i den fria leken i alla uttrycksformer som bild, musik, drama etc. 
• Skapa stimulerande miljöer för högläsning och språkstimulans och se till att 

barnböckerna blir synliga, attraktivt placerade och finns tillgängliga för barnen och 
deras föräldrar. 

• Uppmuntra personalen till personligt engagemang i läsning och aktivt arbeta med att 
utarbeta kreativa metoder för språkstimulans och samtal med barnen om barnlitteratur. 

• Sprida de goda idéer och metoder som utvecklats både inom och utanför regionen. 
• Vidareutveckla samverkan och erfarenhetsutbytet mellan personal i förskola och 

bibliotek för att i ökad utsträckning också nå de viktigaste förmedlarna - 
förskolebarnens föräldrar. 

• Utveckla arbetsformer och idéer som främjar språk- och läslust för barn och föräldrar 
från andra kulturer. 

• Ge förskolor och bibliotek förutsättningar för stabila nätverk och konkreta politiskt 
förankrade handlingsplaner för fortsatt arbete med att ge barnlitteraturen en central 
plats i förskolan. 

 
 
Barnbibliotekarien ska ha: 
 

• Tydlig uppbackning och förankring av projektet hos arbetsledning och nämnd. 
• Barnbibliotekarien måste få tid för att delta i regionala projektbibliotekariemöten och i 

lokala planeringsmöten med förskolans personal. 
• Att barnbibliotekarien medverkar vid ett par personalkonferenser och föräldramöten 

på projektförskolan. 
• Barnbibliotekarien får möjlighet att delta i projektets föreläsningar och ev. studiebesök 

och att fortlöpande informera övrig personal på biblioteket om projektet. 
• Önskvärt med dokumentation - foto, loggbok etc.- av hur projektet påverkar 

verksamheten vid bibliotekets barnavdelning. 
• Om bibliotek och förskola gemensamt efter projektårets slut väljer att fortsätta sin 

samverkan kring en litteraturprofilerad förskola tillsammans utarbetar en väl förankrad 
plan för hur det fortsatta samarbetet skall se ut. 
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Bilaga 3  
 
2020 Mars Express 
 
Deras målsättning med projektet var att: 
 
• Med barn och ungdomars hjälp arbeta fram biblioteksmiljöer barnbibliotekarierna 
själva i sin vildaste fantasi inte hade kunnat föreställa sig. 
• Utmana konventionella biblioteksmiljöer; möblering, exponering av media mm och 
utveckla modeller för nytänkande. 
• Genom brukar- och referensgrupper beakta aspekter av goda miljöer för lärande, 
tillgänglighet, mångkultur, flerspråkighet samt läs- och skrivsvårigheter. 
• Finna nya samverkansformer mellan bibliotek men också mellan bibliotek och andra 
kulturinstitutioner, inspiratörer och samarbetspartners. 
• Låta barn testa att spränga sina gränser horisontellt i sina lokalsamhällen 
• Pröva metoder kring lekens pedagogiska betydelse och hur man skapar rum som ger 
lek, lär- och läslust. 
• Med utgångspunkt i Barnkonventionen prova nya metoder för 
barnbiblioteksutveckling med framtidsperspektiv. Hur kan barn och unga påverka och 
forma sitt bibliotek. 
• Skapa hållbara nätverk inom och mellan länen för livaktigt bibliotekssamarbete. 
utarbeta tekniska modeller/koncept, lätta att omsätta i verkligheten och kopplade till 
olika kulturformer. 
• genom ”osynlig” teknik stödja barns och ungdomars läslust och språkutveckling. 
• vidareutveckla brukarinflytandet för barn och unga tillsammans med bl.a. högskolor 
och bibliotek. 
• vidareutveckla, konkretisera och sprida metoder och modeller som utvecklats under 
2020 Mars Express 
• bibliotek i projektregionerna påbörjar ett nytänkande och ett reellt förändringsarbete 
då det gäller barn- och ungdomsbibliotek (Anna Gullstrand) 
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Bilaga 4  
 
LÄSKRAFT! 
 
Deras målsättning med projektet var att: 
 

• Utifrån tidigare erfarenhet från olika projekt stärka barnbibliotekariens och 
bibliotekets roll lokalt i kommunerna och finna nya samarbetspartners och inspiratörer 
inom andra kulturområden med målet att skapa ökad lust till litteratur och läsning i 
dess olika former för och med barn och ungdomar. 

• Erbjuda kompetensutvecklingsinsatser för bibliotekarier och pedagoger i kommunerna 
som ger dem lust och förutsättningar för nytänkande i sitt vardagsarbete kring 
litteraturförmedling på bibliotek, förskola, skola.  

• Skapa nya och stödja befintliga nätverk som kopplar samman de läsfrämjande 
insatser/projekt som pågår och också utnyttja den styrka det ger att vara 15 kommuner 
som arbetar mot samma mål men prövar olika metoder.  

• Erbjuda kommunerna ett konsultativt och processtödjande arbetssätt där konsulenten 
utgör bollplank för de olika pågående utvecklingsprojekten i Läskraftkommunerna. 

• Fokus på samverkan ska ligga på strategiskt viktiga insatser som främjar läslust och 
språkutveckling i enlighet med nationella, regionala och lokala prioriteringar och ge 
långsiktiga effekter.” 
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Bilaga 5 
 
Språkglädje och läslust 
 
Deras målsättning med projektet var att: 
 

• Alla barn ska bli lästa för varje vecka. 
• Alla barn ska ha en läsupplevelse varje dag. 
• Alla barn ska träffa en författare. 
• Alla barn ska besöka sitt bibliotek. 
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