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The method used is case study. I did my survey at three libraries,
in Kungsbacka, Gothenburg and Partille. I interviewed three libra-
rians, did observations of the children’s library and looked to the
steering documents.

I found that the most common way that librarians encourage six
year olds is library visits, where the children get to know the libra-
ry and experience books in different ways. The librarians are also
well aware that they need to stimulate reading, and therefore they
arrange different activities for the children. It's important to coo-
perate with adults who are close to the children. Furthermore it's
important to make the books interesting and appealing; their shape
and content should fit the six year old. Also the child area in the
library needs to communicate with the child, e.g. through signs
and furnishing. Books are important for children's growth and
maturity – for example they can bring about knowledge, imagina-
tion, therapy and linguistic awareness. Librarians need to think
broadly about the selection of books they present – children need
a rich variety of books with different content, style and shape. The
librarians find that most six year olds are in school now, not so
much in preschool as before and that makes some difference to
their tasks.
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1 Inledning
1999 såg jag ett inslag i Rapport på tv en kväll om att läsning minskat bland barn och
att tillgången till böcker hade försämrats. Då blev jag intresserad av att ta reda på hur
barnbibliotekarier reagerade på situationen och vad de kunde göra för att förbättra den.
Bibliotekens situation var förvisso inte helt enkel och det här var en liten bild som
mötte mig i den litteratur jag började läsa: Susanna Ekström och Britt Isaksson skrev i
sin bok Bildglädje och läslust (1997) om att utlåningen på barnbiblioteken hade mins-
kat. De trodde inte att det berodde på att barn läste mindre utan att det fanns färre barn-
böcker att låna. De skrev att restriktioner hade införts för hur många böcker man får
låna eller deponera till barnomsorgen och fritidsverksamheten samt att bokbussar har
dragits in och biblioteksfilialernas öppettider minskats och många har stängts (Ekström
& Isaksson 1997, s. 87). Detta bekräftas i Regeringens Proposition där det står att bibli-
oteken har skurit ner på sina verksamheter: 70 procent av förskolor och fritidshem fick
besök genom uppsökande verksamhet år 1990. Tre år senare fick endast 54 procent be-
sök och man hade lagt ner den uppsökande verksamheten helt i 20 kommuner. Inköpen
av barn- och ungdomsböcker hade minskat – runt 1990 köpte biblioteken in 980 000
volymer, fem år senare 680 000 volymer (Regeringens Proposition 1996/97 kulturpoli-
tik, s. 53). Man kan också läsa om situationen under 1990-talets första hälft och sam-
manfattning av läget 1996 i Barnbokens ställning – inom biblioteksväsendet och inom
barnomsorgen (1996). Flera saker, med ekonomisk grund, verkar påverka att barn inte
får tillgång till böcker i så stor mängd. Nedskärningar och besparingar har påverkat, i
negativ riktning, till exempel barnfamiljers ekonomi (dels har arbetslösheten ökat och
dels behöver i många fall båda föräldrarna, främst kvinnorna, arbeta mer), barnomsor-
gens organisation (barngrupperna har gjorts större samtidigt som personalantalet mins-
kat, vilket också gör att man inte har tid eller orkar gå till biblioteket med barnen), bib-
liotekens verksamhet (mindre eller ingen programverksamhet för barn osv) och skolor-
nas prioritering av skolbiblioteken med mera (Barnbokens ställning – inom biblioteks-
väsendet och inom barnomsorgen 1996, s. 9–11).

Jag inledde mitt uppsatsarbete 1999 men hade av olika anledningar inte möjlighet att
färdigställa uppsatsen då. Nu har det gått några år sedan dess och läget i litteratursam-
manhang har förändrats en del, kanske inte alldeles omvälvande och i den storlek man
skulle önska men ändå har mycket hänt. Det var många som engagerade sig i barns läs-
ning och ville föra fram böckerna till de unga. I diverse litteratur har jag läst att under
åren 2000 och 2001 har det gjorts ett stort antal satsningar på barnlitteratur och läs-
främjande aktiviteter: förlag gav ut fler böcker, barnomsorgs- och skolpersonal arbetade
mer med böcker tillsammans med barnen och bibliotekspersonal startade olika projekt
och satsningar. I undersökningar som gjordes (se statistiken i avsnitt 1.1.1) såg man att
läsningen minskat mest bland barn i åldrarna 3–8 år under 1990-talet. Det gäller både
antalet böcker man läst samt den tid man ägnat åt läsning. Istället tog till exempel tv,
video, Internet och datorspel mer tid och plats i barnens liv. Jag vill dock inte gå in på
hur ”kriget” mellan dessa olika medier kan se ut eller huruvida det är bra eller inte bra
att ägna sig och sin tid åt dem utan jag ska försöka gå in i mitt uppsatsarbete med en at-
tityd som framkommer i två meningar från Regeringens Proposition: ”Det finns ingen
motsättning mellan boken och den nya tekniken. Läskunnighet och läsförståelse är där-
emot en förutsättning för att barnen skall kunna tillgodogöra sig de nya medierna och
den nya tekniken” (ibid., s. 53). Jag har tidigare under min utbildning läst om barnspråk
och barns läsinlärning och tycker att det skulle vara intressant att gå vidare in i kopp-
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lingen mellan böcker och läsning och vad de betyder för barn. Jag vill se på ämnet ut-
ifrån barnbibliotekariens perspektiv och vad man som sådan kan göra för att locka barn
till att läsa. Jag vill se på barnbibliotekariers arbete med böcker och barn (jag kommer
närma mig gruppen ’barn’ genom att se hur situationen är för sexåringarna) och se vad
för satsningar som har gjorts de senaste åren samt se vad som görs nu idag för att sti-
mulera barnens läsning.

1.1 Statistik

Jag vill redogöra för viss statistik om barns läsning samt besök på bibliotek för att nå-
gorlunda se hur bilden ser ut, se ett övergripande mönster. Det är svårt att hitta siffror
som gäller enbart för sexåringar eftersom de små barnen i de flesta fall klumpas ihop till
en grupp i åldrarna tre till åtta år. I några fall har det dock funnits uppgifter angående
sexåringarna. Det är ändå intressant att se siffrorna som gäller barngruppen tre till åtta
år eftersom sexåringarna befinner sig i dess mitt och (troligen) följer mönstret även de.
Data har samlats in under perioderna september till september de aktuella åren (förutom
1984 då insamlingen skedde under november månad och 1992 då insamlingen skedde
under våren och hösten), genom telefonintervjuer med föräldrarna eller vårdnadshavar-
na till barnen på grund av barnens låga ålder. Undersökningarna 1984–1992 har genom-
förts av Sveriges Radios publik- och programforskningsavdelning tillsammans med
Statens kulturråd och 1995–2001 av Mediamätning i Skandinavien AB (MMS), med
ekonomiskt bidrag från Statens kulturråd. Mätmetoden har varit densamma för alla un-
dersökningarna (Filipson & Abrahamsson 2000/2001, s. 2). Därför anser jag det möjligt
att väva ihop siffrorna i tabeller nedan.

1.1.1 Barns läsning
1984 86/87 89/90 1992 95/96 98/99 00/01

Procent som läser
böcker:
3–8 år 85 80 76 74 73 67 70
5–6 år 84 77 75 71 67 66 68
6 år* 81 72
Lästid i minuter
(böcker):
3–8 år 32 29 25 20 17 15 16
5–6 år 33 27 26 20 12 14 16
6 år* 33 22
Total lästid i mi-
nuter (3–8 år)

48 43 37 35 27 23 26

I minuter (3–8
år):
Tittande 68 62 67 78 109 109 124
Lyssnande 29 30 24 27 38 30 33
(Siffrorna kommer från Filipson & Abrahamsson 2000/2001 förutom när det är marke-
rat med * då uppgiften kommer från Filipson 1987)

I tabellen kan vi se att andelen barn som läser böcker sjönk med 18 procentenheter från
1984 till 1998/1999. Det gäller både barn som grupp i åldrarna tre till åtta år och den
specifika gruppen barn fem till sex år. Det bör påpekas att antalet barn i olika ålders-
grupper varierar från år till år och att barn i olika åldrar inte läser lika mycket – siffror-
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na kan variera något på grund av det (Barns och ungdomars kultur 1998, s. 25). Om vi
ser till lästiden av böcker i minuter så har även den sjunkit genom åren 1984 till
1998/1999. Den har mer än halverats både för den större barngruppen och för gruppen
fem till sex år. Läsningen har fått ge vika för andra aktiviteter. Det är inte bara läsning-
en av böcker som har minskat utan även annat, som vi kan se av att den totala lästiden
också minskat drastiskt. Den totala lästiden i minuter avser böcker, serietidningar, mor-
gontidningar, kvällstidningar och veckotidningar. Som en liten jämförelse tog jag med
siffror angående tittande och lyssnande också. Tittande avser tv samt video och lyss-
nande avser skivor/CD, kassetter samt radio. Tittandet ökade en hel del mellan 1984
och 1998/1999 medan lyssnandet inte förändrades nämnvärt. I lyssnandet ingår sagor
och berättelser tillsammans med musik och liknande, men det går inte att se hur de olika
proportionerna ser ut, vilket hade varit intressant eftersom en del barn har lättare för att
”läsa” böcker eller förstå berättelser när de lyssnar till dem. Åren 00/01 har procenten
barn som läser slutat sjunka och ökat något litet, lästiden i minuter har också ökat lite
grand. Tittandet har ökat medan lyssnandet är kvar på ett något sånär jämnt plan.

1.1.2 Besök på bibliotek
Procent som har varit på bibliotek det senaste året:

1984 86/87 89/90 1992 95/96 98/99 01/02
3–8 år 91 94 90 93 92 88 91
5–6 år 93** 92** 94** 96** 92*** 92
6 år 94* 97*
(Siffrorna kommer från Filipson & Abrahamsson 2000/2001 förutom när det är marke-
rat med * då uppgiften kommer från Filipson 1987; ** Filipson & Nylöf 1994 och ***
Filipson 1999)

Vi kan se i tabellen att besöken på bibliotek håller sig på en stadig nivå, det har inte
skett några större förändringar mellan åren 1984 och 2000/2001. I takt med att läsning-
en har minskat och antalet barn som läser böcker också har minskat har man ändå be-
sökt biblioteken i samma utsträckning. Jag trodde att det skulle synas en minskning
även här men det verkar som om man tar sig till biblioteket, kanske dock för att uträtta
andra saker än tidigare. De flesta av barnens besök sker med familjen, ungefär två tred-
jedelar enligt Filipson (Filipson 1987, s. 15, Filipson & Abrahamsson 2000/2001, s 18).
Många besök sker i samband med att en saga eller liknande berättas på biblioteket. Av
dem som var på biblioteket 2000/2001 var det en tredjedel som lyssnat på saga (ibid., s.
18).

1.2 Syfte och frågeställningar

Jag vill undersöka vad barnbibliotekarier gör och har gjort för sexåringar på biblioteken
de senaste åren. Jag vill se hur barnbiblioteksverksamheten kan se ut i några samman-
hang. Hur de arbetar med lässtimulering (metoder och projekt) och urval av böcker. Jag
vill också undersöka sexåringars/nybörjarläsares läsning: något om läsfaserna och
språkutveckling; böckernas form och innehåll som är bra för sexåringar-
na/nybörjarläsarna.

Min övergripande problemställning lyder: Hur ser barnbibliotekariers läsfrämjande
arbete ut för sexåringar och vilken betydelse har läsning och böcker för den grup-
pen?
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Utifrån denna problemställning tar jag upp frågeställningar:
• Vad har böcker och läsning för betydelse för barn och deras utveckling?
• Vad kännetecknar nybörjarläsarens böcker beträffande form och innehåll?
• Hur tänker barnbibliotekarier när de väljer ut böcker som de ska förmedla?
• Hur går det till när barnbibliotekarier förmedlar litteratur till barn? Vilka meto-

der och projekt används?
• Har sexårsverksamhetens uppkomst inneburit nya arbetsuppgifter för barn-

bibliotekarier?

1.3 Avgränsningar

Jag kommer försöka koncentrera min undersökning på barn i sexårsåldern och intervjua
barnbibliotekarier som arbetar med den åldersgruppen och som har verksamhet riktad
mot sexårsverksamhet/förskoleklass. Att jag inriktar mig på sexåriga barn beror på att
de befinner sig i en spännande brytpunkt mellan att inte kunna läsa och att börja kunna
läsa. Det är visserligen individuellt och många barn kan läsa när de är sex år medan det
för andra barn tar betydligt längre tid än så. Dock är det så att de flesta barn når sin läs-
debut när de går i sexårsverksamhet/förskoleklass eller i första klass i grundskolan. Jag
begränsar mig till att utföra min empiriska undersökning på tre bibliotek, Göteborgs
stadsbibliotek, biblioteket i Kulturhuset Fyren i Kungsbacka och på huvudbiblioteket i
Partille, för att få en spridning över biblioteksverksamhet i tre olika orter. I min empi-
riska undersökning har jag ingen ambition att jämföra utan att inventera för att få en
fylligare bild. Jag vill också inrikta mig på folkbibliotek och inte på skolbibliotek för att
se hur sådana bibliotek arbetar som inte finns i skolbarnens vardagliga närhet . Det
finns många olika medier i ett barnbibliotek men jag vill främst undersöka arbetet med
böcker och deras betydelse för både barn och barnbibliotekarier. Det är svårt att avgrän-
sa ämnet eftersom det finns så många intressanta komponenter inom dess ramar. Områ-
det ’barns läsning’ är stort och man skulle kunna titta på olika orsaker till varför barns
läsning ser olika ut på grund av kön, kultur, bostadsorters storlek och så vidare. Jag för-
söker dock hålla mig till en mer allmän bild och ser inte till dessa komponenter.

1.4 Uppsatsens disposition

I inledningen introducerar jag ämnet och ger viss statistik över hur barns läsning och
besök på bibliotek är. I kapitlet har jag ett avsnitt med syftet med uppsatsen, dess pro-
blemställning samt frågeställningar. Jag beskriver mina avgränsningar och ger en bild
av uppsatsens disposition. I kapitel två finns min metodbeskrivning. I kapitel tre går jag
igenom den litteratur jag läst och delar upp den i fyra olika delar: Sexårsverksamhet och
sexåringen; Läsning; Boken och berättelsen samt Barnbibliotekets läsfrämjande meto-
der och projekt. Kapitlen fyra och fem består av min empiriska undersökning där jag
har gjort miljöobservationer av de undersökta bibliotekens barnavdelningar, redogjort
för måldokument samt redovisat intervjuer med barnbibliotekarier. Intervjuredovisning-
en har jag delat in i sju olika delar: Vad man gör för sexåringar-
na/läsförmedlingsmetoder; Samarbete; Böckernas utformning och innehåll; Att välja ut
böcker som ska förmedlas; Läsningens betydelse och vad läsning ger; Måldokument
och styrande faktorer samt Barnbibliotekets miljö. Jag för sedan en diskussion i näst-
kommande kapitel, kapitel sex, för att komma fram till vissa slutsatser som jag redogör
för i kapitel sju. Diskussionen för jag genom att besvara mina olika frågeställningar som
jag ställde upp i avsnitt 1.2. I slutet av uppsatsen finns en sammanfattning, kapitel 8,
källförteckning, kapitel 9, samt en bilaga med intervjufrågorna.
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2 Metod
För att tillägna mig information och kunskap angående sexåringarnas situation när det
gäller läsning och böcker samt barnbibliotekariernas läsfrämjande arbete, har jag när-
mat mig fallstudie som metod. Det innebär att man genom intervjuer, observationer och
dokument hämtar information om och studerar en företeelse eller ett skeende. Sharan B.
Merriam beskriver metoden i Fallstudien som forskningsmetod. Man kan använda fall-
studier för att studera något systematiskt och när man strävar efter att beskriva, förklara
och förstå innebörder (Merriam 1994, s. 22). Inom fallstudiens ram kan man använda
många olika metoder för att samla sin information men för det mesta handlar det om
kvalitativa sätt. I redovisningen av studien lägger man också fram sina resultat kvalita-
tivt. En kvalitativ fallstudie innebär att man ”inriktar sig på insikt, upptäckt och tolk-
ning” (ibid. s. 25).

Kvalitativa intervjuer använder jag mig av för att få mer insikt i hur barnbiblioteksverk-
samhet kan se ut i några sammanhang, jag är alltså inte ute efter hur många som tycker
på ett visst sätt. Jag är inte heller ute efter att jämföra de olika biblioteken utan vill in-
ventera hur det kan gå till i verkligheten. Det som kännetecknar den kvalitativa inter-
vjumetoden, enligt Idar Magne Holme och Bernt Krohn Solvang i Forskningsmetodik:
Om kvalitativa och kvantitativa metoder, är att man som forskare betraktar det under-
sökta inifrån och ansikte mot ansikte med en eller flera respondenter. Man upprättar en
närhet och får ett subjekt-subjekt-förhållande. Syftet med en kvalitativ metod är att få
en bättre förståelse av vissa faktorer. Det som är svårt med en kvalitativ intervjusitua-
tion är att man som intervjuare på ett eller annat vis är med och påverkar intervjusvaren,
mer eller mindre medvetet. Respondenten kan bli påverkad av hur forskaren ser ut, är
och uppför sig eller/och av vad hon tror att forskaren förväntar sig av intervjun. Forska-
ren i sin tur kan ha fördomar och förförståelser vilka påverkar i en eller annan riktning.
Därför bör man vara objektiv i sin redovisning av undersökningen och återge direkta
citat i stor utsträckning (Holme & Solvang 1997, s. 92–95) Intervjuer kan se något olika
ut även om de är kvalitativa. De kan vara olika mycket strukturerade och fasta i sina
former. Sven G Hartman skriver i sin bok Handledning om att graden av strukturering
kan variera från att vara fast med förbestämda frågor till att vara helt fri och intervjun
utvecklas i stunden till att bli vad det blir, frågor och svar får komma som de faller sig.
Det är forskaren som kontrollerar svaren från respondenten och kan också medvetet sty-
ra eller påverka svaren i olika grad (Hartman 1993, s. 28, 30). Holme och Solvang anser
dock, i Forskningsmetodik: Om kvalitativa och kvantitativa metoder, att respondenterna
själva bör få styra intervjuns utveckling så mycket som möjligt (Holme & Solvang
1997, s. 101). För att få svar inom mina intresseområden har jag haft några gemensam-
ma frågor att ställa till varje bibliotekarie. Med dessa frågor som grund kunde intervju-
erna formas fritt och anpassas med delfrågor. I fallstudier är det brukligt att man använ-
der sig av deltagande observationer. Dock finns det inte utrymme inom ramen för en
magisteruppsats att utföra en sådan stor studie där jag ser hur bibliotekarierna arbetar.
Därför nöjer jag mig med att observera biblioteksmiljön på barnavdelningarna på re-
spektive bibliotek. Att gå igenom olika dokument, i mitt fall måldokument, innebär att
man kan få fram deskriptiv information utan att påverka med sin egen närvaro det som
studeras. Dokument är stabila och oföränderliga. De är också bra källor, anser Merriam,
eftersom de ger en empirisk grund till sammanhanget som frågeställningarna berör
(Merriam 1994, s. 121).
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Vid val av bibliotek utgick jag från början från att få tag på ett stort bibliotek, ett medel-
stort samt ett litet. Det visade sig dock att mindre bibliotek inte hade den verksamhet
som jag letade efter i så stor utsträckning utan jag blev hänvisad till större bibliotek på
närliggande orter. Därav blev resultatet ett stort bibliotek, Stadsbiblioteket i Göteborg,
samt två huvudbibliotek i kommuner nära Göteborg. Jag ringde till biblioteken och bad
att få tala med den bibliotekarie som har hand om verksamheten för sexåringar. Under
samtalet med respektive bibliotekarie berättade jag kortfattat om vad min uppsats skulle
handla om och vad jag ville fråga dem om, det vill säga att jag ville veta vad de gör för
sexåringar och om böcker och läsning i den åldern. Vid respektive telefonsamtal kom vi
överens om att intervjun skulle ta en timme. Vid intervjutillfällena hade jag med mig en
bandspelare och frågade om jag fick spela in intervjun och efter intervjun frågade jag
om jag fick använda det de sagt och nämna dem vid namn. När jag skrivit intervjuredo-
visningen (kap 5) skickade jag ett exemplar till respektive bibliotekarie för respons, ju-
steringar och godkännande. Intervjuerna ägde rum på biblioteken, i Kungsbacka på ett
kontor, i Göteborg vid ett bord i barnavdelningen och i Partille satt vi i barnavdelning-
ens sagorum. Bibliotekarierna var mycket tillmötesgående och det blev trevliga och in-
tressanta samtal.

2.1 Litteratursökning

För att hitta litteratur har jag letat i Libris webbsök samt Libris artikeldatabas, biblio-
tekskataloger på Högskolan i Borås, Göteborgs Universitetsbibliotek och folkbibliotek i
Göteborg. Jag har letat efter referenser i magisteruppsatser och böcker i ämnet samt tit-
tat i mina egna bokhyllor och tagit tips från handledaren. Vidare har jag letat i Artikel-
sök samt Nordiskt BDI-index. Mina sökord har varit bland andra ”barn och bibliotek”,
”lässtimulerande och åtgärder”, ”barnbibliotek” och ”läsfrämjande”. Det finns många
artiklar skrivna om barns läsning och läsfrämjande projekt. Dock har det varit något
svårt att hitta artiklar om sexårsverksamheter och bibliotek eller om barnbibliotekarier-
nas arbete med sexårsgrupper. Sökord såsom ”bibliotek” eller ”barnbibliotek” tillsam-
mans med ”förskoleklass” eller ”sexårsverksamhet” gav inga träffar i Artikelsök och
Nordiskt BDI-index t ex.
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3 Litteratur
Jag ser på de olika områden jag tar upp i min uppsats som länkar i en kedja vilka hänger
ihop och är beroende av varandra. De tre huvudlänkarna är läsning (innehållande språk-
och läsutveckling och andra betydelser som kommer av läsning) – böckerna (vad de har
för innehåll och form) – läsfrämjande metoder (det som barnbibliotekarierna gör för att
locka till läsning). Den tredje länken har läsning och böcker som grund och är beroende
av hur barnbibliotekarierna ser på dem. Läsningen är inte bara en upplevelse för stun-
den och en avkoppling utan för med sig en mängd andra saker. Jag kommer således
nedan ta fram några olika aspekter som kommer av att läsa. Först vill jag dock lyfta
fram själva sexåringarna och verksamhet som finns för dem, för att ge en bild av den
situation och verklighet som de kan befinna sig i.

3.1 Sexårsverksamhet och sexåringen

3.1.1 Sexårsverksamhet
1998/99 infördes en ny, frivillig, skolform i vårt utbildningssystem som kallas för för-
skoleklass eller sexårsverksamhet. Den står med i skollagen och ger sexåringar rätt till
förskola och ger kommunerna större möjlighet att samordna verksamheter för barnen i
de lägre skolåldrarna. Sexårsverksamheten ska finnas med i kommunens skolplan och
den ska ledas av en rektor och förskollärare. Grundskollärare samt fritidspedagoger kan
också finnas med i arbetslaget som arbetar med barnen. 525 timmar ska finnas till för-
fogande per år och det ska vara avgiftsfritt att delta i verksamheten (Uppslagsboken om
grundskolan: fakta om förskolan, förskoleklass, grundskolan, specialskolan, särskolan
och fritidshemmet: vad gäller 1999, s. 86). Förskoleklass hör till det offentliga skolvä-
sendet för barn och ungdom tillsammans med grundskola, gymnasieskola, särskola,
specialskola och sameskola (Barnomsorgens regelbok 2000, s. 13).

Historien bakom den nuvarande sexårsverksamheten börjar mycket tidigare än på 90-
talet. Man undersökte barnomsorgens roll i slutet av 60-talet och föreslog i en Barnstu-
geutredning 1968 (som finns med i SOU 1972) en allmän förskola för sexåringar, vilket
också infördes sedan år 1975 (enl Lindö 1998, s 31). Den nuvarande sexårsverksamhe-
ten formades för att man kom fram till att det behövdes ett närmare samarbete mellan
förskola och skola. Man såg till den betydelse som förskolan har för barn och deras ut-
veckling och hur övergången till skolan går till; att man ska bevara förskolans form där
man lär sig genom lek och skapande och tona ner skolans fokus på innehåll. Detta på
grund av synsättet att man ska lära barnen att lära istället för att servera dem med färdig
kunskap (ibid., s. 45, 56, 71). Jag ska i min uppsats koncentrera mig på sexåringar i
sexårsverksamhet eller förskoleklass, men sexåringar kan också finnas på fritidshem, i
förskoleverksamhet eller första klass i grundskolan. En stor debatt pågick i början av
1990-talet när riksdagen beslutade om flexibel skolstart 1991. En del av den debatten
samt tankar och funderingar kring sexåringar och deras vistelse i förskola, daghem eller
skola har Elvi Kjøller och Urban Bengtson skrivit om i Skola Förskola Daghem för 6-
åringar?. Flexibel skolstart innebär att barn kan börja skolan antingen när de är sex el-
ler sju år gamla. Vid sju års ålder måste man börja eftersom det då är obligatoriskt, vid
sex års ålder är det frivilligt och det är föräldrarna som avgör om barnet ska börja.
Mellan 1991 och 1996 behövde skolan endast ta emot sexåringar i mån av plats men
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från och med 1997 kan man inte neka en sexåring plats i skolan (Kjøller & Bengtson
1992, s. 7).

3.1.2 Sexårsverksamhetens kunskapssyn och inlärningsform
I olika tider har olika kunskapssyner figurerat i skola, förskola och barnomsorg, vilka
har påverkat lärarnas utlärningssätt och diverse metoder att arbeta med kunskap till ele-
verna på. I dagens samhälle ser man mer till helheten i människans inlärning än vad
man gjort tidigare. Pedagogen Rigmor Lindö nämner i sin bok, Det gränslösa språk-
rummet: om barns tal- och skriftspråk i didaktiskt perspektiv, att man inom barnomsor-
gen, förskolan och skolbarnomsorgen mest har en holistisk kunskapssyn, att den är dju-
past förankrad där. Holistisk innebär att man ser till helheten istället för till delarna vid
inlärning. Inom dessa verksamheter ser man till barnens uppväxtförhållanden, utveck-
ling och sätt att anpassa sig i samhället när man planerar och genomför sina aktiviteter.
Man arbetar ofta med olika teman, gärna i grupper med flera barn i, samt lär in genom
lek och vardagssituationer (Lindö 1998, s. 13–14). Sexårsverksamheten som sådan är en
blandform av förskola och skola och innehåller många delar: samling, skapande aktivi-
teter, lek och fri lek och också en del ämnesinlärning. Lindö beskriver samlingen i sin
bok och tar då upp sådant som att man: är i samma lokal, sitter på samma ställe, samlas
vid samma tid varje dag och har moment som är återkommande. Aktiviteterna ska helst
vara lustfyllda och inspirerande. Hon nämner att man kan använda sig av språklekar,
läsa ramsor och dikter tillsammans, läsa sagor, sjunga och lyssna på musik till exempel.
Hon säger att man i samlingen får social och språklig träning och att man lär sig olika
förhållningssätt för att kunna fungera bra i samspelet med andra (ibid., s. 127).

Harriet Jancke har intervjuat barn om deras syn och tankar på sin sexårsverksamhet i ett
tvåårigt projekt, vilket hon redogjort för i ”Det är en så’n som man kan lära sig hur det
är i skolan lite”: Sexåringar om sexårsverksamhet. Detta genomfördes i Stockholm för
att se hur överflyttningen från förskolans verksamhet för sexåringar till skolans sexårs-
verksamhet skedde. Hon frågade dem bland annat om hur de uppfattar sina roller och
sin påverkan på verksamheten. Resultatet visade sig vara något nedslående, att barnen
inte tyckte att de hade inflytande och att deras roller var otydliga i den vardagliga verk-
samheten. Det verkade inte som om barnens egna erfarenheter och livsförhållanden
verkligen fanns som grund i planeringen (Jancke 1995, s. 120–121). Jancke skriver:
”Barnen tycks vara objekt för de vuxnas välvilja, snarare än subjekt i verksamheten”
(ibid., s. 121). Hon uttrycker en viss oro över att skolan flyttas in för tidigt i barnens liv.
Hon har märkt att förskollärarna vill ha fortbildning i den pedagogik som skolan använ-
der. Hon motsätter sig detta och tycker att förskollärarna borde se till den styrka de har i
sin egen pedagogik och låta sexåringarna vara sexåringar och lära sig på det sätt som
passar dem bäst (ibid., s. 122).

3.1.4 Om sexåringen
För att bättre kunna förstå vad en sexåring behöver vill jag ta upp lite om hur en sexår-
ing kan vara och befinna sig i utvecklingen. Det finns ingen mall för hur en sexåring är,
utan skillnaderna kan vara stora – utvecklingsmässigt kan det finnas en åldersspridning
från fyra till åtta år i en och samma sexårsgrupp. Dock finns det vissa utmärkande drag
som man kan se och ta fasta på. Pedagogerna Susanna Ekström och Britt Isaksson be-
skriver sexåringens huvudsakliga beteende och intresse i boken Bildglädje & läslust.
Enligt dem är sexåringen intresserad av omvärlden, vilken de undersöker och undrar
över; de tänker på saker ”långt borta” samt ”för länge sedan” (alltså inte längre bara på
”här och nu”); de engagerar sig för existentiella och moraliska frågor och undrar över
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de vuxnas uppföranden, vilket tar sig uttryck i bland annat rollekar där de tar efter ett
mer vuxet beteende (Ekström & Isaksson 1997, s 5–6). Att själv stå i centrum är mer av
intresse än att lyssna till andra även om barnet nu mer och mer kan se saker ur andras
perspektiv (ibid., s 7, 11). Barnet vill själv kunna och veta saker och intresset kan växla
snabbt. Hur-frågorna blir fler och det är intresserat av gott och ont, liv och död, stor och
liten och så vidare. Det vill förstå en aktivitet för att tycka att den är meningsfull (ibid.,
s 8–10). Ekström och Isaksson berättar att en del forskare hävdar att nya psykiska
strukturer byggs upp under en period, ”krisperioden”, och då kan de vara ”trötta eller
stridslystna, till synes tappa intressen och färdigheter som de tidigare odlat med stor
frenesi. De kan under kortare period verka helt oemottagliga för vuxnas initiativ” (Ek-
ström & Isaksson 1997, s. 11). Vid den här tiden hos ett barn kan en sträcknings- och
tillväxtperiod komma. Då försvinner i viss mån det finmotoriska som funnits tidigare
och barnet blir mer ”klumpigt”. Barnet vill då testa olika sätt att vara och röra sig på, till
exempel: hänga över bord, klänga på möbler, sträcka ut sig på golvet, stå när de arbetar
med något och så vidare. Det lockas av stora och tomma golvytor, gungor, ribbstolar,
klätterträd, att få snickra och bygga, att leka vilda lekar och så vidare (ibid., s 7). Ge-
nom språket och bildsymboler, ordlekar, fantasi, dramalekar, målning, teckning, form-
ning med mera har sexåringen börjat kunna uttrycka abstrakta förhållanden. Det använ-
der långa, komplicerade meningar och är intresserat av läsning och skrivning (ibid., s.
10, 12). Det nämnda intresset för symboler och bildspråk på olika sätt (t ex metaforer)
gör att sexåringen lätt stimuleras till att tycka om och intressera sig för sagor och poesi.
Detta just för att barnet inte tänker i abstrakta begrepp utan snarare i bilder (Lindö 1998,
s. 94).

3.2 Läsning

Läsning kan innebära många saker. Jag samlar en del av dessa i följande avsnitt om att
läsa, språk- och läsutveckling samt litteraturupplevelser och läsningens betydelse.

3.2.1 Att läsa
Språket har bara ett ord för det man gör när man läser och det är just att ’läsa’. Det
tycker Aidan Chambers är synd, i sin bok Böcker omkring oss: om läsmiljö, eftersom
det mest förknippas med att läsa bokstäverna, det vill säga avkoda. Barn kan lätt få för
sig att de inte har lyckats läsa en bok förrän de har tagit sig igenom den och kunnat av-
koda alla orden. Chambers anser dock att det är viktigt att göra klart för ett barn och
uppmuntra det i dess utveckling och framfart – att det har lyckats så fort det har gått
fram till en bokhylla och tittar på böckerna, tar ut en bok och ägnar den uppmärksam-
het. Han poängterar att vuxna har en viktig del i utvecklingen med att ge positiv respons
och att hjälpa barn att ägna mer och mer koncentration åt böcker som är värda att ägna
sig åt, samt att prata om böckerna med dem (Chambers 1995, s. 14–16). Chambers me-
nar att det finns en ’läsandets cirkel’ som består av olika återkommande delar. Dessa
delar handlar om: 1) att välja böcker utifrån vad som finns tillgängligt i ett bokbestånd
och beroende på hur skyltningen av böckerna ser ut; 2) att läsa böckerna, det vill säga
att få tid till att läsa (både högläsning och egen tyst läsning); 3) att man tyckte om att
läsa och vill göra det igen. Man kan då få hjälp genom boksamtal (organiserade eller
spontana). Dessa tre delar är beroende av att en vuxen finns med och ger stöd, den vux-
ne finns som ett nav i cirkeln (ibid., s. 11).
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3.2.1.1 Berättande/Högläsning
Chambers skriver en del om högläsning och berättande. Han jämför de båda formerna
något med varandra och tar upp vad som kännetecknar de båda. Som barn närmar man
sig litteraturen genom muntliga framställningar av berättelser och lär sig hur de är upp-
byggda och vad man har att förvänta av en text, en bok eller en berättelse. Chambers
skriver att ens upplevelse av det man hör styrs av om det är genom berättande eller
högläsning. Berättande är till sin karaktär ”berättar-och-åhörar-fokuserad” och högläs-
ning är ”text-fokuserad” (Chambers 1995, s. 61). Vid fritt berättande är formen mer likt
ett samtal, även om lyssnarna inte deltar så mycket muntligt, och en relation där talaren
delar med sig av sig själv. Den som berättar och de som lyssnar befinner sig mitt emot
varandra och kan ha ögonkontakt. Vid högläsning är läsaren mer styrd av boken och
den faktiska texten – man kan inte till så stor grad förklara och ha så stort samspel un-
der läsningen, man sitter bredvid varandra som lyssnare och läsare och upplever ett ting
utanför sig själva. Lyssnaren behöver längre tid, än vid berättande, att tillägna sig hand-
lingen och också ha tid till att titta både på läsaren och i boken (ibid., s. 73–74). Genom
att högläsaren, eller berättaren för den delen, använder sig av olika röster, betoningar,
tempon, gester och rörelser ges texten liv och underlättar förståelse och koncentration
för lyssnarna. Dessutom kan lyssnaren förstå och lära sig hur handlingen förs fram ge-
nom skiljetecken och meningsrytm. Det kan därför vara bra för barnen att ha boken
framför sig så att de kan följa med och återkomma till boken och återberätta den ur sitt
minne (ibid., s. 68–69).

Ann-Katrin Svensson, bl a forskare i språkstimulering, ger lite tips och råd till vuxna
angående läsning för barn i sin bok Språklekar, som handlar om barns språk, språk-
medvetenhet och språkliga utveckling och hur man kan leka fram färdigheter och in-
tresse för språket.. Först och främst anser hon att man själv ska ha läst igenom boken
innan man läser den för barn så att man är beredd på allt som finns i boken. Vidare me-
nar hon att ögonkontakten och intonationen är viktig – särskilt när barn har svårt med
koncentrationen och att sitta still, men man ska aldrig tvinga ett barn att lyssna som ab-
solut inte vill göra det. Man ska tala om böckerna samt om bilderna för att vidga bar-
nens upplevelser. Dock kan det ibland vara bra att spara samtalen tills man har läst ut
boken. Att läsa om något som knyter an till barnens egna situationer och erfarenheter
ger också större upplevelser till läsningen. Barn i fem-sjuårsåldern behöver stimulera
sin fantasi och det kan vara bra att läsa en del böcker utan så mycket bilder och att läsa
en del svårare böcker då och då (Svensson 1995, s. 29–31).

3.2.2 Språk- och läsutveckling
Språkutveckling och läsutveckling ligger tätt sammanvävda i ett visst stadium i livet.
De påverkar varandra till stor grad, går man några steg fram inom det ena området föl-
jer det andra hack i häl och vise versa. Miljön för god språkutveckling och läsutveck-
ling är liknande kan man säga. Det är viktigt med engagerade vuxna. Man kan se att
samspelet mellan vuxna och barn är en väsentlig del – barn påverkas av hur föräldrar
och andra vuxna förhåller sig till litteratur och det skrivna språket. Ett citat från Lindös
bok uttrycker detta: ”Föräldrarna läser för sina barn lika mycket för sin egen skull som
för barnets skull. I den trygghet och gemenskap som växer ur den delade litteraturupp-
levelsen ’marineras’ barnet in i skriftspråkets hemligheter” (Lindö 1998, s. 110).

Att ha ett språk är nödvändigt för varje individ. Det är genom språket man tillägnar sig
olika kunskaper, färdigheter och förstår sig själv och sin omvärld. Det är som Rigmor
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Lindö säger: ”Det som gör människan unik är hennes betydelsebärande språk. Med
hjälp av språket kan hon analysera, reflektera, tolka symboler, växla perspektiv, förstå
samband, värdera, argumentera för en ståndpunkt och uttrycka sina känslor. Ett sam-
hälles kultur skapas via språket. Med hjälp av språket försöker vi göra världen begrip-
lig. [...] Språket är invävt i all mänsklig interaktion och är verktyget för kunskapandet”
(ibid., s. 218).

Under språkutvecklingens gång är det flera saker som ett barn behöver tillägna sig.
Svensson menar att man kan förbereda barn mycket inför läsinlärningen genom att leka
olika språklekar, det vill säga rim, ramsor och liknande, eftersom språkets mönster blir
tydligt synliga i dem och man kan se på språket utifrån (Svensson 1995, s. 11–13). Det
som barn behöver tillägna sig är språklig medvetenhet, att kunna betrakta språket ur ett
annat perspektiv än enbart det talade, skilja på form och betydelse och lösgöra språket
från den situation som det används i. Detta innebär bland annat att barnet kan förstå och
vara medveten om att ett ljud motsvaras av en bokstav, att vissa saker ska heta på ett
särskilt sätt, vad som är ett ord och dela upp det i delar, hur man bildar ord och sam-
mansättningar, hur man rimmar, byter ut eller tar bort ljud. Man kan genom träning öva
upp den språkliga förmågan och medvetenheten (ibid., s. 17–22).

Den språkliga medvetenheten har betydelse för läsinlärningen på många vis. Vid sex års
ålder har de flesta barn gradvis tillägnat sig de olika delarna av den språkliga med-
vetenheten och gått igenom dess nivåer. Saknar man vid den åldern någon del av den
språkliga medvetenheten så är det troligt att man får läs- och skrivproblem. Man behö-
ver känna till ord och ordstammar t ex, eftersom det påverkar avkodningen och ett barns
förmåga att stava. En förmåga att bilda korrekta meningar (att använda rätt ordföljd)
behövs också för att klara av att läsa och skriva, det vill säga att ha en bra syntaktisk
förmåga (ibid., s. 20–23). Svensson anser att böcker är det bästa barn kan få komma i
kontakt med när det gäller språkutvecklingshjälpmedel. Genom dem berikas de med
skiftande språkliga uttryck och nyanser eftersom författare uttrycker sig på olika vis.
Barn behöver också möta läsning och böcker på flera ställen, t ex skolan eller bibliotek,
särskilt om det inte förekommer så mycket i hemmet (ibid., s. 28).

Rigmor Lindö har skrivit om stadierna i förskolebarns tillägnande av skriftspråket och
läsning. Enligt henne är det första stadiet preläsande och preskrivande. Barnet låtsaslä-
ser och låtsasskriver här på ett sätt som det har sett vuxna göra och försöker göra lika-
dant, detta blir alltså en slags roll-lek. De tecken som barnet formar med sin penna är
krumelurer vilka får gestalta riktiga bokstäver och läsningen blir på liknande vis god-
tycklig. Det viktiga är att barnet tränar sig i själva grundprinciperna. Det är under detta
stadium extra viktigt med ett positivt och uppmuntrande stöd från vuxna i barnets när-
varo för att barnets självförtroende gällande läsning och skrivning ska bli stort (Lindö
1998, s. 105–106). I nästa stadium har barnet börjat situationsläsa och situationsskriva.
Barnet har återkommande mött vissa ord i för barnet kända sammanhang och kan då
känna igen ordet och läsa det utifrån dessa premisser. De kända orden kan finnas på
skyltar och paket vilka barnet ser ofta (ibid., s. 106). Det tredje stadiet är helordsläsande
och helordsskrivande. Barnet kan läsa och känna igen ord som helheter. Det är lättast att
lära sig ord som inte ändrar karaktär i olika situationer och sammanhang, till exempel
egennamn och funktionsord såsom pronomen, prepositioner och konjunktioner (ibid., s.
107). Det sista stadiet kallar Lindö för grammatiskt och effektivt läsande och skrivande.
Då har barnet uppnått målet och kan rätt så obehindrat ta sig igenom en text eller skriva
en egen text. Ju mer man övar desto snabbare och mer obehindrat går det (ibid., s. 107).
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Vid barns läsutveckling får man vara medveten om att olika personer har olika slags
förutsättningar. Birgitta Ahlén sammanställde 1998 en bok med information om läsning
och böcker för barn och ungdomar, Hoppa in i böckernas värld!: Böcker för läsinlär-
ning och lästräning. Där skriver hon att det, förutom bra läsare också finns sena läsare,
långsamma läsare, personer med lättare läs- och skrivsvårigheter (att man inte riktigt
kan läsa eller skriva det man vill) samt personer med dyslexi. Läsmognaden sker olika
snabbt för olika människor och det är bra om barn får mogna i den takt de behöver. Det
gör de genom stöd och uppmuntran samt högläsning, lyssna på böcker inlästa på band
och träna läsfunktionen. De som har kommit efter med läsutvecklingen har en tendens
att fortsätta göra det eftersom de då kanske undviker att läsa eller drar sig för att göra
det. Att inte kunna läsa så bra kan påverka ens självförtroende och självkänsla (Ahlén
1998, s. 18–19, 22,43). Ahlén skriver att vid sex, sju års ålder gäller det att börja förstå
hur ljud och bokstäver hänger ihop, det vill säga att kunna knäcka koden. För att få
hjälp med det förespråkar Ahlén att man läser lätta lästräningsböcker och att föräldrar
ska använda sig av ’en kvart om dagen-metoden’ (att läsa tillsammans med sitt barn en
kvart om dagen). Det som är viktigt med att ha ett flyt i sin läsning vad gäller avkod-
ningen, är att det inverkar på förståelsen av den bok man läser om man inte har det. Om
man mer tänker på ordens form missar man deras innehåll. Motivation är också en del
av läsning och kan ges genom innehållet i boken och att arbeta med boken på ett lust-
fyllt sätt (ibid., s. 31).

Forskaren J. A Appleyard skriver om läsfaser och hur man blir en läsare i sin bok Be-
coming a reader. Där berättar han att läsmognad och förändringar i sättet att läsa på be-
ror på flera komponenter. En komponent är kognitiv utveckling, det vill säga att enklare
kognitiva scheman kombineras in i större och på så vis kan man möta nya upplevelser
och ny kunskap. Andra komponenter är kulturella influenser, undervisning, sociala rol-
ler, relationer med olika personer, värderingar som man får i familjen och samhället, de
böcker man läser, uppmuntran och inre psykologisk utveckling (Appleyard 1990, s.
10–14). Appleyard menar att man går igenom några allmänna stadier under sin läsut-
veckling, att de är samma för alla även om man har olika bakgrund och personlighet.
Det finns fem olika roller vilka man antar vid läsning under livets gång, dock ska enbart
de två första beröras eftersom det är de som är aktuella för sexåringar. Dessa är ”The
reader as player” och ”The reader as hero and heroine”. ”The reader as player” gäller
förskoleåldern upp till ungefär sex år. Då lyssnar man på berättelser och befinner sig i
en fantasivärld, där får barnet möta avbildade verkligheter och annat såsom rädslor och
önskningar. Barnet kan genom fantasi och lek lära sig att kontrollera och sortera sina
upplevelser (ibid., s. 14). ”The reader as hero and heroine” är rollen man har från unge-
fär sex år upp till ungefär tolv år. Den rollen kännetecknas av att man befinner sig i be-
rättelsens centrum, blir involverad och är hjälten eller hjältinnan. Läsaren flyr lätt in i
berättelserna, vilka är omväxlande, strukturerade och inte så tvetydiga i sin form. Be-
rättelserna blir barnets bild av världen och av människor. Genom att vara en hjälte eller
hjältinna prövar barnet sin identitet och kan tillfredsställa ett behov av att se sig själv
som central och viktig och som kan lösa problem på ett bra sätt (ibid., s. 14, 59 ). Ap-
pleyard påpekar att barn, eller alla läsare, inte ska skynda in i eller bli pressade in i de
högre rollerna bara för att de finns, utan att varje läsare får ta den tid som behövs för
varje period (ibid., s. 16–17). Det sker en stor förändring för barn när de börjar skolan
anser Appleyard. Läsning blir ett arbete som man ska klara av, förut har det varit un-
derhållning att blivit läst för. Att lära sig läsa är en lång och mödosam process och det
är inte alla som klarar av det. Att börja skolan innebär också att man i större grad läm-
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nar det trygga hemmet och samlar på sig mer och mer kunskap om omvärlden och ska-
par nya sociala kontakter. Också läsningen får karaktären av att samla information om
världen och lära sig hur den fungerar, samtidigt som man utforskar den inre världen och
tar reda på mer om den (ibid., s. 12, 58, 59, 78).

3.2.3 Litteraturupplevelser och läsningens betydelse
Litteratur kan genom sitt innehåll och framställningssätt påverka barn på olika vis och
vidga deras vyer. Alla människors liv är mer eller mindre begränsade, därför behöver
eller vill man ta del av andras erfarenheter så att ens egen värld vidgas. I böcker kan
man se hur det är i Sverige och i andra delar av världen, både i nutid och i dåtid. Genom
att läsa kan man tillägna sig nya ord, nya bilder, fantasi, insikt och så vidare. Elisabeth
Axelsson, som har sammanställt en kort orientering om böcker för barn och ungdomar i
häftet Läsa tillsammans, påpekar att författare genom sina böcker vill påverka barn. De
formulerar olika budskap så att barn förhoppningsvis kan utvecklas, bli kritiska och
medvetna angående samhälle, religion, politik och andra saker (Axelsson 1997, s. 5–6,
21–22).

I läsarorienterade teorier ser man till olika delar: läsare, text och samspelet dem emel-
lan. En del ser till läsaren, andra till texten, medan de flesta ser till samspelet. Appley-
ard är en av dem som ser till samspelet och uttrycker att betydelsen i texten aktualiseras
först när någon läser och är aktiv deltagare. Då är man med och skapar betydelsen eller
berättelsen med hjälp av sina erfarenheter och förväntningar samt den personlighet man
har (Appleyard 1990, s. 6–7,9 ). Appleyards beskrivning av vad läsningen ger barn
sammanfattas genom de rollbeskrivningar som han gjort. Just i åldrarna sex till nio år
innebär läsningen mycket att man ska lära sig saker. Det gör man genom att möta enkla
strukturer, tydliga ämnen, karaktärer som är renodlat goda eller onda samt huvudperso-
ner som det lätt går att identifiera sig med och beundra (ibid. s. 83).

Chambers skriver att man genom läsning och högläsning får gemenskap med andra,
kännedom om berättelsers uppbyggnad samt skapar kulturell identitet. När barn har hört
eller läst något gemensamt, tar de med sig bilder, ord, uttryck, idéer och samtalsämnen
som de sedan använder när de talar och leker med varandra. Läsning ger också bilder att
tänka med (Chambers 1995, s. 17, 72).

Bo Møhl och May Schack har skrivit När barn läser: litteraturupplevelse och fantasi
(1981). Där redogör de bland annat för fyra funktioner som litteraturen kan ha för barn.
Med dessa följer också fantasins funktioner och man kan se att fantasin spelar en roll i
olika sammanhang. När ett barn läser en bok står den boken inte enbart för en funktion,
utan en och samma bok kan i samspel med barnet påverka på olika vis. De effekter som
kommer av läsningen kan vara mer eller mindre medvetna för barnet, vuxna runt barnet
eller författaren som skrivit boken.

1) Barnlitteraturen som underhållning och fascinationsmedium
Barn kan uppleva tillstånd av både överskott och underskott av energi i sin tillvaro på
grund av hög eller låg stimulans i omgivningen. Överskottet kan komma av att barnet
tycker om att göra många saker eftersom det är roligt och vill då ha mer. Underskott
kommer sig av att man inte riktigt får utlopp för de behov man har och aktivitetsförmå-
gan blir avtrubbad eller avstängd. Både överskott och underskott ger barn en längtan
efter att uppleva lustfylld underhållning. Böcker kan förmedla underhållning och fanta-
sin kan fungera som en flykt från problem som man har i verkligheten. Det som behövs
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för att ett barn ska bli intresserad och gripen av en bok beror på barnets motivations-
struktur (överskott eller underskott), att boken innehåller något som barnet kan identifi-
era sig med och att berättelsen känns relevant (Møhl & Schack 1981, s. 97–103).

2) Barnlitteraturen som information och didaktiskt medel
Böcker innehåller värderingar, olika människosyner, olika sätt att se på världen och så
vidare. Barns erfarenhet och förståelse av världen och diverse sammanhang är förhål-
landevis liten och behöver utvidgas (ibid., s. 104). Av faktaböcker och informationsrik
skönlitteratur kan barn lära sig hur olika saker i samhället går till; till exempel vad det
innebär att gå till jobbet och varifrån olika saker i hemmet kommer. Fantasin får i detta
sammanhang en kognitiv funktion, det vill säga en utveckling av intelligensen. Dock
kan en del böckers innehåll vara idylliserat, vilket enligt Møhl och Schack kan påverka
att barnet blir isolerat i sin värld på grund av felaktiga föreställningar (ibid., s.
104–106).

3) Barnlitteraturen som terapi
Barn kan uppleva många problem, negativa känslostämningar eller frustrerande situa-
tioner i livet. Böcker kan behandla sådana situationer som barnet känner igen och redo-
göra för eventuella lösningar eller ge nya aspekter åt dem. Om barnet upplever att bo-
ken tar problemen på allvar och inte fördömer, förminskar eller på annat vis förlöjligar
sakförhållanden, så kan läsningen av boken få en terapeutisk effekt. Fantasin får i dessa
fall en emotionell funktion (ibid., s. 108–112).

4) Barnlitteraturen som medel för barnets utveckling
Barn utvecklas snabbt i åldrarna mellan fyra och tio år. De sociala, emotionella och
kognitiva mönstren förändras och utvidgas då mycket. Møhl och Schack anser att litte-
raturen har en uppgift i att uppmuntra barnet i den här utvecklingen och fungera som lä-
romedel angående barnets egen personlighet och världen runt omkring. Barnet kan ge-
nom litteraturen se olika sätt att uppleva och agera och på så vis påverka och förändra
sina egna möjligheter. Fantasin omfattar här både emotionella och kognitiva funktioner
(ibid., s. 120).

3.3 Boken och berättelsen

Hur ”ska” boken eller berättelsen vara? En sådan fråga gällande sexåringar och deras
behov är inte lätt att svara på. Det finns inget enkelt eller entydigt svar på den. Det be-
ror på att varje enskild sexåring har sina egna behov och intressen. Angående barns för-
sta böcker behöver barnen vägledning i fråga om val av litteratur, skriver Elisabeth Ax-
elsson i Läsa tillsammans. De kan inte välja rätt själva utan att ha fått viss hjälp. För att
som vuxen kunna hjälpa barn behöver man själv läsa den litteratur som barnen läser för
att få kunskap och insikt (Axelsson 1997, s. 6). Det är så att vuxna och barn har olika
smak, vilket gör att vuxna många gånger väljer bort det som barnen kanske har behov
av eller skulle vilja läsa om de visste att det fanns. Humorn och göra-bort-sig-
problematiken är exempel på områden till vilka vuxna och barn förhåller sig olika.
Detta påpekar Anna Birgitta Eriksson i Barnbibliotekens medier, som är ett kapitel i
Barnspåret, en idébok angående böcker och bibliotek i vilken fyra barnbibliotekarier
har samlat erfarenheter och metoder (Eriksson 1994 a, s. 49–50).
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3.3.1 Form
Jag vill börja med att redogöra för en indelning av böcker som barnet stött på innan det
är sex år. Elisabeth Axelsson ger i Läsa tillsammans en beskrivning av vilka slags
böcker man läser i vilka åldrar. Från 0–2 år har man ’pekböcker’ vilka är textlösa med
bilder som barnet kan känna igen i sin närhet och de kan vara utan sammanhang sins-
emellan eftersom så små barn inte uppfattar händelseförlopp. När man är cirka 2–3 år
läser man i ’bildberättelser’ där det finns en enkel text med tydliga bilder vilka hjälps åt
att forma handlingen och föra den framåt. Det finns ett händelseförlopp – fortfarande i
den vardagliga närheten och miljön. Härnäst i utvecklingen, vid cirka 3–4 år, kommer
’bilderböckerna’. Innehållet i bilderböckerna kan vara mycket bredare än i de tidigare
böckerna och lämna närmiljön och vardagen en hel del: det som nu läses är sagor, fan-
tastiska berättelser, realistiska skildringar om förr och nu, roliga och absurda berättelser,
poesi, om djur och natur med mera. Bilderböckerna har oftast ett stort format med dub-
bel knäbredd. När barnen är 4–5 år är det mycket sagor som gäller och faktaböcker blir
populärt vid 4–6 år. Vid 4–5 årsåldern kan man också börja läsa högt ur kapitelböcker
för barn, så att de kan tränas i koncentration och abstraktionsförmåga, vilket är bra när
de sedan själva ska läsa böcker. Nybörjarböckerna är aktuella från skolstart och fram
genom lågstadiet. Det är sådana böcker som är utformade så att de ska vara lätta för
barn att läsa i själva. Bilderböcker, sagor, fantasiberättelser och poesi är dock fortfaran-
de intressanta uppe i dessa åldrar (Axelsson 1997, s. 7–9, 12, 17).

Om man som vuxen läser tillsammans med barn är det bra att ha en stor bok, eller en
avlång, som är lätt för båda eller alla att titta i. Det har utformats olika ”knäböcker” el-
ler ”storböcker” vilka är bra till detta ändamål. Barn behöver lära sig hur man handskas
med en bok, hur man vänder blad, följer med i texten, kopplar ihop text och bild på ett
eller annat sätt, funderar ut vad som kommer hända härnäst eller på nästa sida och så
vidare (Lindö 1998, s. 143).

De böcker som vuxna läser högt för barn och de böcker som barnen läser själva skiljer
sig åt en del. Bilderböcker, högläsningsböcker och de böcker som barnen behöver läsa
för sin egen lästräning är skilda saker och har olika former. De böcker som barnen läser
på egen hand behöver ha vissa speciella egenskaper. Birgitta Ahléns bok Hoppa in i
böckernas värld!: Böcker för läsinlärning och lästräning innehåller många boktips
samt beskrivningar. Där finns ett kapitel med böcker för den första läsinlärningen.
Lättlästa böcker har utformats med tanke på läsbarhet och läsförståelse. Beskrivningen
av sådana böcker är att de ska ha många bilder, vara tillräckligt lätta och roliga för att
barnen ska lockas till att läsa hela boken. De ska ha lite text (med huvudsatser och bara
några enkla bisatser), en eller ett par rader på varje sida, dubbelt radavstånd och alltid
ha stor stil (14 punkter rekommenderas) samt ”tydlig typografi” (Ahlén 1998, s. 6, 8).
Något som underlättar läsningen är att högermarginalen är ojämn. Ordvalet spelar roll
och det ska helst vara korta (max sju bokstäver), enkla, konkreta och målande ord.
Uppdelningen av texten spelar också roll, hur pass luftiga sidorna är och – när det är lite
mer text i boken – att det finns styckeindelning och kapitelindelning samt avbrott med
bilder. Men det är inte bara det typografiska som markerar och avgör om en bok är
lättläst eller inte. Innehåll, handling och antal personer i boken har också betydelse. In-
nehållet bör vara intresseväckande, antalet personer ska vara lagom många så att man
kan hålla reda på dem och det är bra om handlingen är rak och kanske i dialogform
(ibid., s. 14, 15, 45). Böcker som också fungerar för den första läsningen är vissa pek-
böcker, vilka någon vuxen tidigare har läst för barnet, och läseboksserier (t ex Vi läser-
biblioteket, Läs mera själv) (ibid., s. 7). Elisabeth Axelsson skriver att böckerna för ny-
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börjarläsarna skiljer sig från de bilderböcker som de har tittat i tidigare. Bilderböcker
lämpar sig för det mesta inte att läsa själva än, de är gjorda för att vuxna ska läsa högt
ur dem. När man har lärt sig att läsa lite är det lästräning som gäller, då är det texten
som är viktig och därför kan boken innehålla få bilder så att texten framstår som det
centrala (Axelsson 1997, s. 17).

För barn med speciella behov eller behov av att träna sin läsinlärning på andra sätt än
att läsa i en bok har barnbiblioteken oftast andra alternativ såsom ’talböcker för lästrä-
ning’, ’bok och band’, ’bok och kassett’, ’långsam, tydlig inläsning för seende’ och
’specialinläsning för seende’. Dessa inspelningar har olika inläsningshastigheter, det är
brukligt att det finns normal hastighet samt långsammare i en eller flera varianter. Det
finns också faktaböcker som talböcker och bok och bandpaket med ’Facklitteratur för
seende’ (ibid., s. 46–47).

Anna Birgitta Eriksson nämner, i Barnbibliotekets medier i anslutning till lättlästa
böcker, att barn har glädje av det som de roas av eller förstår på något vis. Hon säger att
man kan läsa en del pek- och bilderböcker, men att man behöver variera med olika slags
böcker, så att man hittar något man tycker är spännande och attraktivt och vill ge sig på
att läsa det. Eriksson tar upp aspekten att roliga böcker ofta är lättare att läsa än
spännande böcker eftersom de har en annan struktur och är uppbyggda på episoder
(Eriksson 1994 a, s. 50–51). Man måste tänka på helheten i litteraturen och inte bara till
de delar som kan göra en bok mer lättläst, anser Maria Törnfeldt, som har skrivit Att
väcka läslust hos lässvaga barn och ungdomar. Hon menar att dessa delar inte i sig kan
motivera till läsning. Det som är avgörande är det egna intresset och viljan till att läsa.
Hon gör en observation om att bokens tjocklek spelar roll. Det handlar om att det är ro-
ligt att komma igenom rätt så tjocka böcker – särskilt om andra barn läser tjockare
böcker och man själv inte kan ta sig igenom dem på grund av att man inte har kommit
så långt i sin läsning eller på annat vis hör till den lässvaga gruppen. Då är det bra om
det finns tjocka lättlästa böcker (Törnfeldt 1994, s. 205–206).

3.3.2 Innehåll
Innehållet i boken som barnet har framför sig eller som blir uppläst är avgörande för om
barnet kommer känna läsglädje och lässtimulans. Om barnet ska läsa en bok själv är det
väsentligt att boken inte verkar för svår att läsa och det kan vara tryggt att ta en bok där
man känner till figurerna eller personerna sedan tidigare. Birgitta Ahlén påpekar att det
är viktigt att man känner igen sig, att ämnet är fängslande och att början av boken är
stark (Ahlén 1998, s. 45).

Sagan som form har en fast struktur vilken är lätt för barn att ta till sig. Sagor brukar in-
nehålla ungefär samma delmoment med en inledning som leder vidare till att hjälten
eller hjältinnan beger sig ut på äventyr eller är med om något på hemmaplan som får
personen i fråga att prövas på olika sätt. För att klara av situationen måste någon hjälpa
hjälten eller hjältinnan och så slutförs uppgiften eller situationen och hjälten/hjältinnan
kan bege sig hem igen eller till annan ort. Att lyssna till sagor eller att läsa dem själv
stimulerar barns läsförståelse och det muntliga och skriftliga berättandet, deras berättel-
seschema utvecklas genom att möta den fasta sagoformen (Lindö 1998, s. 134). Anna
Birgitta Eriksson har i Barnspåret skrivit ett kapitel om sagor. Hon tycker inte att man
ska läsa sagor utan berätta dem, eftersom man då kan ha ögonkontakt med barnen och
lättare förklara något som är svårt att förstå. Dessutom kan barnens upplevelse av sagan
störas och irritation uppstå om de inte hinner se bilderna som finns i boken. Eriksson
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påpekar att den värld som barn befinner sig i är muntlig till största delen, till dess att
barnen går i mellanstadiet och att sagor mer kommer till sin rätt om de berättas. Hon
beskriver sagor som symboliska och att de handlar om mänskliga villkor och många
gånger om hur det är att växa och mogna. Genom att lyssna på sagor kan man lära sig
angående annan litteratur också, genom att man ser hur berättelser är uppbyggda och
hur de fungerar (Eriksson 1994d, s. 108). Det finns många olika slags sagor från olika
tidsperioder, länder och kulturer. Sagor kan ge mycket kunskap om människor och de-
ras situationer – med hjälp av dem kan barn bättre klara av olika perioder i livet och be-
arbeta bland annat skrämmande och svåra situationer. Dock är många sagor förkortade i
bilderboksformen och Elisabeth Axelsson kallar dem urvattnade, på grund av att många
detaljer har plockats bort. De mister då mycket av den stimulerande kraften på barns
fantasi (Axelsson 1997, s. 9–10).

Barn är för det mesta väldigt intresserade av många saker och det är viktigt att möta och
uppmuntra det. Det finns faktaböcker för barn att titta i och läsa tillsammans med någon
vuxen. Det finns böcker i olika områden och ämnen såsom djur och natur, siffror och
bokstäver, färger, historia, länder och så vidare. Många av böckerna är bra, men det
finns också en del dåliga menar Axelsson (ibid., s. 12). Innehållet i nybörjarböckerna
bör vara varierande, anser Axelsson, precis som språket och stilen. Barnen behöver
möta många olika böcker för att stimuleras och känna läslust. En lagom nivå på boken
är avgörande för barnet, om den är för barnslig eller för svår kan det få negativ effekt på
läsandet. Axelsson förespråkar dikter för nybörjarläsarna eftersom det är lätt och givan-
de att ta sig igenom dem (ibid., s. 17).

3.4 Barnbibliotekets läsfrämjande metoder och projekt

Många olika saker kan göras både på och utanför biblioteket som kan locka och stimu-
lera barn till att läsa. Vad för aktiviteter som kan arrangeras beror mycket på vilka re-
surser man själv har på sitt bibliotek i fråga om personal, tid, ork och inspiration.
Mycket är upp till barnbibliotekarierna själva. Det är lättare att göra saker om det finns
befintlig personal som är intresserade av att ha bokprat, högläsning, sagostunder och
liknande. Det är onekligen så att pengar spelar roll för vilka aktiviteter och projekt man
ordnar på sitt bibliotek. Dock har det med möjligheten att få statligt stöd från Statens
Kulturråd för olika projekt blivit lättare att genomföra en del idéer. Det kan förekomma
många olika allmänkulturella arrangemang och aktiviteter på biblioteket som kan locka
besökare att komma. I samband med arrangemang kan bibliotekarierna locka till läsning
genom att ställa fram böcker gällande temat eller angränsande ämnen. Vad gäller besö-
karna finns det en chans att när man väl kommit till biblioteket i ett ärende så kikar man
runt och kan upptäcka en och annan intressant bok.

3.4.1 Barnbiblioteket
Vad barnbiblioteket har för uppgifter finns i olika måldokument och styrdokument. Det
är brukligt att det finns formulerat på varje bibliotek vad som gäller där och i den kom-
munen. Bibliotekarien Uno Nilsson skriver i Framtiden hör de unga till att målen måste
vara tydligt definierade och att alla bör känna till dem. Han förespråkar varierande och
spännande metoder, förnyande arbetssätt samt projekt som kan utveckla verksamheten.
För att barnbiblioteket ska kännas lockande att besöka bör det göras synligt och ständigt
aktuellt (Nilsson 1994b, s. 240–241). Det är vanligt att man har målsättningar inom
biblioteksverksamheten i arbetet mot barnomsorgen som säger att alla barn ska ha till-
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gång till fack- och skönlitteratur och att man ska lära barnen och personalen att hitta i
biblioteket för att de ska kunna använda sig av alla dess resurser. Vidare målsättningar
är att man ska uppmuntra personalen att använda böcker i sitt arbete med barnen och att
då också kontinuerligt fortbilda personalen angående aktuell litteratur (Ända hem till fru
Nilsson 1990, s. 54). 1975–76 skrev barnbibliotekarier i Sveriges Allmänna Biblioteks-
förening målsättningar för barn- och tonårsverksamhet, där de bland annat formulerade
följande: ”Barnbibliotekets mål är att nå ut till alla barn” samt ”Barnbiblioteket ska
medverka till att skapa förutsättningar för en gynnsam språklig utveckling” (Passa upp,
passa, passa vidare? 1982, s. 17). De målsättningar man sätter upp på biblioteket ska
antas av kulturnämnden. För att sedan kunna uppnå dem behöver man planera och göra
ett handlingsprogram. Som underlag till planeringen behöver man känna till hur kom-
munen ser ut: dess storlek, hur många barn där bor, vad det finns för barngrupper och
vad de har för personal och liknande. Då ser man lättare vilka resurser som krävs från
biblioteket angående till exempel personal, lokaler, ekonomi och så kan man jämföra
det med de resurser som finns. Om man i kommunen har en gemensam kulturpolitik
blir det lättare att samarbeta med förskolor, skolor och föreningar i arbetet med litteratur
och läsförmedling (ibid., s. 20–21).

Studenterna Emma Hjelm och Klara Karlsson undersökte barnbibliotekariers arbetssitu-
ation, samt vad de tänker angående sina arbetsuppgifter och ansvarsområden, i magis-
teruppsatsen ”Barnbibliotekarier är rätt kaxiga”. De fann att barnbibliotekarier anser
att de inte har någon tid till att planera sin verksamhet. Det varierar också vad man
tycker att man ska prioritera: en del menar att fortbildning av lärare och föräldrar är
viktigast medan andra menar att läsfrämjande åtgärder och bokprat hör till det väsentli-
gaste, ytterligare några andra anser att man ska prioritera att nå de barn som har särskil-
da behov. Idag är utåtriktad uppsökande verksamhet inte så stor som den var på
1970–80 talen. Barns läsning och språk ansågs dock viktigast att arbeta med (Hjelm &
Karlsson 2000, s. 27–30, 72). I Barnbibliotekets uppgifter delar Anna Birgitta Eriksson
upp barnbiblioteket i två huvudområden: litteraturen (i vilken hon inbegriper informa-
tion, bokprat och boksamtal, sagoberättande, skrivarverkstad osv) samt biblioteket (vil-
ket omfattar lokalerna, boksamlingarna, utrustningen, administrationen osv). Man ska
genom dessa försöka nå alla barn, hjälpa barn att lära sig att använda biblioteket och
skapa en miljö som tilltalar barn (Eriksson 1994c, s.43–45). Den övergripande uppgif-
ten är ”att ge rätt bok till rätt barn vid rätt tidpunkt” (ibid., s. 43). Det är inte bara barn-
bibliotekarierna som har en viktig roll i bemötandet av de barn som kommer till biblio-
teket utan alla i personalen. Barnens förhållande och förtroende för biblioteket, böcker
och läsning är beroende av om de tas väl emot och känner sig uppskattade. Personalen
kan tillsammans prata igenom hur man ska anpassa sig efter barnen och på vilka sätt
man ska möta dem. Det kan bland annat gälla att arbetet med barn ska få ta den tid som
behövs (Passa upp, passa, passa vidare? 1982, s. 54–55).

3.4.2 Barnbibliotekets rum
Den miljö som barnen möter på biblioteket påverkar barnens upplevelse av böcker och
läsning. Med hjälp av, en för barn, attraktiv lokal samt lättillgängliga hylluppställningar
kan man öka barns lust till läsning. ”Miljön måste signalera: Kom hit! Du är välkom-
men! Vi har massor att bjuda på!”, skriver Uno Nilsson i Förmedlingsmiljö (Nilsson
1994c, s. 72). Med förmedlingsmiljö menar han den förförståelse och de förväntningar
som besökaren bär med sig till biblioteket, i samklang med hur bibliotekets fysiska rum
är samt bemötandet från personal. Barnet som kommer dit ska kunna känna att bibliote-
ket har något just för det och att miljön är attraktiv varje gång. Därför måste lokalen
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kunna förändras, vara spännande, vara inspirerande och ha en stor mångfald (ibid., s.
71–73).

I sin bok Böcker omkring oss: om läsmiljö tar Aidan Chambers upp några olika be-
ståndsdelar i den fysiska miljön. Den största delen av miljön i ett bibliotek utgör böck-
erna själva. De står på hyllor eller finns i bilderbokstråg och är mer eller mindre synli-
ga. För att synliggöra böcker och väcka intresse hos barnen är skyltning en möjlighet.
Chambers skriver att det är grundläggande med utställningar och skyltning i en läsmil-
jö. På det viset ger man boktips utan att prata om boken, man styr uppmärksamheten
och fokus direkt på boken. När en vuxen rekommenderar en bok eller berättar om en
bok är det ibland möjligt att hinder mellan barnet och boken uppstår på grund av att
barnet inte tycker om den vuxne eller på annat vis får en negativ attityd i en sådan situ-
ation. Vid en skyltning bryr sig barnet inte om vem som har ställt dit boken. Boken eller
böckerna får själva väcka ett intresse och vara inbjudande att titta i och ta i. Man kan
också med hjälp av ett attraktivt arrangemang kring böckerna, till exempel utställnings-
föremål och leksaker som är kopplade till boken, dra blickarna till dem. En komponent
som också är av vikt är bokens eget omslag, hur pass tilltalande det är (Chambers 1995,
s. 30) En skyltning ska helst inte se hafsig eller rörig ut. Den bör ha ett lagom antal
böcker som gör det lätt att överblicka. Platsen där böckerna står får gärna vara något
mer rymlig så att man som åskådare och bläddrare inte står i vägen för andra som går
förbi. (ibid., s. 31). Något som påverkar miljön och skapar en atmosfär är att exponera
böcker i samband med olika teman och utställningar. Chambers beskriver olika teman
när han talar om skyltning. Det kan handla om nya böcker, böcker som tar upp eller
anknyter till en aktuell händelse eller företeelse i barnens sammanhang, böcker som är
upphov till filmer, tv-serier eller radioföljetonger eller böcker med någon gemensam
nämnare (ibid., s. 34–35).

Platser där man kan sitta bekvämt och i ro behövs för att kunna läsa eller koncentrera
sig på en bok en längre stund. Om man sitter obekvämt eller blir störd då och då är
chansen att koncentrationen och lusten att läsa bryts rätt så snabbt. När Chambers skri-
ver om läsmiljö och läshörnor rekommenderar han kuddar, sittsäckar, mjuka möbler
samt bord om det finns plats och att sätta upp bokaffischer på väggarna. Att det finns
speciella läsplatser visar att läsningen har ett värde i sig. Barn lär sig oftast tidigt att
respektera platser som är avsedda för ett visst ändamål och följer det beteendemönster
som följer med plats och situation. Både bibliotek och läsning som sådan har vissa be-
teendemönster knutna till sig. I fråga om böcker handlar det om att koncentrera sig och
sjunka in i vad boken har att ge (ibid., s. 21, 37–39).

Hur man väljer att ordna böckerna varierar något från bibliotek till bibliotek. Dock är
det SAB:s (Sveriges Allmänna Biblioteksförenings) klassifikationssystem som råder för
det mesta. En del bibliotek anser att det är för svårt för barn att hitta enligt det systemet
och vill förändra eller har förändrat på olika vis för att förenkla för barnen. Passa upp,
passa, passa vidare har en något mer restriktiv hållning och tycker att man kan göra
vissa finfördelningar, bara man inte går ifrån systemet allt för mycket eftersom barnen
då inte lär sig att hitta systematiskt. Det gäller att lära sig hur biblioteket fungerar för att
sedan kunna hitta även i alla andra bibliotek man besöker (Passa upp, passa, passa vi-
dare? 1982, s. 57).
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3.4.2.1 Utbud/Bokbestånd
Själva bokbeståndet och tillgången till böcker är också komponenter i barnbibliotekets
rum och i litteraturförmedling. För att kunna välja böcker man vill läsa eller titta i så
bör de finnas där man befinner sig. Beroende av hur få eller många böcker som finns
tillgängliga och i vilka kategorier, kan man hitta något som passar just den enskilde in-
dividen. På bibliotek är man hänvisad till de böcker som köpts in och som inte är utlå-
nade. Chambers påpekar dock att ingen människa eller samhälle har tillräckligt med
böcker (Chambers 1995, s. 12, 22, 28). Det finns flera led av vuxna som bestämmer vad
det är barn ska läsa när det egentligen borde vara barnens behov som skulle styra. För-
fattare, förlag, bibliotekarier, lärare, föräldrar med flera har alla sina viljor med i sak-
frågan. Barnen påverkas naturligtvis i sin läsning av de böcker som finns, samt vad
vuxna i deras närhet förmedlar. Det är svårt för dem att se sina verkliga behov och kun-
na uttrycka dem. Varje bibliotek får fundera över vilken inköpspolitik som ska föras
och hur de ekonomiska resurserna ska fördelas och användas, om man ska köpa in
skönlitteratur, facklitteratur, lättlästa böcker eller lite svårare och så vidare (Passa upp,
passa, passa vidare? 1982, s. 31–36).

Barnboksbeståndet kräver något mer underhåll än böckerna på en vuxenavdelning. I
större utsträckning behöver man fler exemplar av böckerna, eftersom det oftast kommer
grupper av barn i jämförelse med att det kommer fler enskilda till vuxenavdelningarna.
Dessutom behöver man i högre grad ställa iordning och sätta tillbaka böcker som an-
vänts under dagen samt böcker som lämnats tillbaka (Eriksson 1994b, s. 37).

3.4.3 Uppsökande verksamhet
Redan på 1930-talet erbjöd biblioteken service till barnverksamheter, de barnträdgårdar
som fanns på den tiden. Uppsökande verksamhet har alltså en lång historia men det var
först på 1970-talet som det började organiseras mer på allvar. Då formulerade barnbib-
liotekarier en målsättning som löd ”Barnbibliotekets mål är att nå ut till alla barn”
(Ända hem till fru Nilsson 1990, s. 47). All uppsökande verksamhet går ut på att försöka
nå människor i deras miljö, där de vistas (nästan) dagligen. Det är viktigt att barn lär sig
hur man kan använda biblioteken och att de får möta den information och litteratur som
finns tillgänglig där. Därför söker man upp barnen där de finns så att alla ska ha en
möjlighet att finna sin väg till biblioteket, även de som har fysiska, psykiska, språkliga
eller sociala skäl till att annars inte använda bibliotek. Det uppsökande arbetet består
också till stor del av att samarbeta med dem som rör sig runt barnen: föräldrar, förskol-
lärare, lärare, föreningsledare och så vidare (ibid.)

Inom det uppsökande arbetet med barnomsorgen ingår att man bildar en samarbets-
grupp där både bibliotek och barnomsorg är representerade, att man utifrån bibliotekets
sida regelbundet fortbildar all personal i barnomsorgen och medverkar i den kultur som
genomförs samt att man gör en bokförsörjningsplan som kompletterar barnomsorgens
bokinnehav. Biblioteket ska också se till kommunens barnomsorgsplan och lägga fram
olika resursbehov (ibid., s. 56). I Passa upp, passa, passa vidare? tycker man att den
aktiva och målstyrda uppsökande verksamheten är lika viktig som den informations-
verksamhet som pågår på biblioteket när biblioteksbesökare ställer sina frågor. Om man
vill nå barn och ungdomar, som inte själva kommer till biblioteket, måste man söka sig
till platser där de befinner sig och arbeta aktivt med litteratur där (Passa upp, passa,
passa vidare? 1982, s. 61).
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3.4.4 Samarbete
Det finns (förhoppningsvis) en del vuxna människor i ett barns närhet som kan stimule-
ra barnet på olika vis. Sådana vuxna kan vara föräldrar, vänner till familjen, personal i
barnomsorg samt lärare i skolan. Barnbibliotekarierna kan nå många barn genom dessa
vuxna och ett arbetssätt är att förmedla information om böcker och om barns läsning till
dem, de får fungera som förmedlare. Det gäller förstås då att de vuxna själva är (eller
kanske kan bli) intresserade av böcker, läsning och av att förmedla sitt intresse till bar-
nen. Barnbibliotekariernas kontakt med vuxna i barnens närhet beror mycket på barnens
ålder, ju äldre de är desto mer kan bibliotekarierna vända sig direkt till barnen. Genom
att uppmuntra och informera föräldrar om läsning kan man nå många barn och föra in
läsningen i hemmen. Ann-Katrin Svensson skriver i Språklekar att barn behöver möta
böcker hemma och inte bara i förskolan eller skolan. De behöver närheten till sina för-
äldrar och uppleva gemensamma saker med dem. Man kan uppmuntra föräldrarna till
att läsa samma böcker med barnen som de läser i förskolan eller skolan, att prata om
böcker med barnen, att låta barnen återberätta böcker som de läst någon annanstans, att
prata om bilder, att samtala om allt möjligt i vardagen och så vidare. Dessutom kan man
ge föräldrarna boktips och annan information om läsning och dess betydelse (Svensson
1995, s. 32–34).

I Ända hem till fru Nilsson står det att barnbibliotekarien kan fungera som fortbildnings-
resurs, utvecklingsresurs, samordningsresurs och förstärkningsresurs i samarbetet med
barnomsorgen och dess personal. Det innebär att barnbibliotekarien kan anordna kurser
om litteratur, läsning och språk, ha hand om olika slags vidareutveckling, stötta och er-
bjuda service av olika slag (till exempel bokdepåer och komma med bokbussen till för-
skolor som ligger långt bort) (Ända hem till fru Nilsson 1990, s. 55).

Samarbete behöver underhållas: att man ringer, träffas, fortbildar, diskuterar och ger in-
formation. I kontakten med andra är det nödvändigt att veta vad man själv vill, vad man
har för mål och vad man står för så att man inte hamnar i situationer där andra organi-
sationers intressen tar överhanden, skriver Uno Nilsson i Nätverk och kontaktarbete
(Nilsson 1994d, s. 65). I Passa upp, passa, passa vidare? förespråkar författarna att
man tar kontakt även med politiker och personal på chefsnivå, samt att man har samar-
betsgrupper med förskola och skola så att man konkret kan diskutera vad som behövs
(Passa upp, passa, passa vidare? 1982, s. 63). På många håll runt om i Sverige finns
numera bokombud inom barnomsorgen och på skolor. Bokombuden har utsetts på sko-
lorna bland personal eller lärare och ska för det mesta ha hand om själva boksamlingen,
köpa in böcker och ha kontakt med bibliotekarier. De kan också ha informationsstunder
med övrig personal och föräldrar eller ordna en del bokarrangemang till exempel. Deras
roll är att föra fram litteraturen mer på sin arbetsplats (se t ex Gisselquist 1994, s.
157–158).

3.4.5 Bokprat
Uno Nilsson skriver i Bokprat att ”bokprat är det tydligaste exemplet på barnbibliote-
kens aktiva förmedlingsmetoder” (Nilsson 1994a, s. 93). Han fortsätter med att bokprat
är ett sätt att ge barnbiblioteket ett ansikte och visa ett utbud av vad som finns där ge-
nom att berätta om angelägna böcker inför en barngrupp (ibid.). Vid bokprat är det vik-
tigt att välja ut böcker som är anpassade efter barnens läsförmåga och intressen så att
deras läslust kan stimuleras. Som bibliotekarie kan man hjälpa barnen att komma över
olika hinder som kan finnas vid egen läsning – man kan ge barnen en förförståelse och
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förklara saker i boken som kan vara svåra. Man kan hjälpa barnen att våga läsa böcker
som de förut inte känt till, där personer och figurer är nya eller där temat är nytt. Barn
som har svårt för att läsa kan börja våga läsa någon lättläst bok med figurer som de re-
dan känner till. Det kan överlag vara svårt för ett barn som just kommit igång med att
läsa att själv välja ut böcker som det vill läsa bland alla de böcker som finns på ett bib-
liotek (ibid., s. 93–100). Chambers är av den åsikten att det är viktigt att prata med barn
då och då i förbifarten om böcker också, att man pratar med ett eller ett par barn när de
finns i närheten (Chambers 1995, s. 100).

3.4.6 Högläsning och sagostund
För de barn som inte kan läsa själva än är det nödvändigt att någon läser högt. Även för
de barn som just har börjat läsa själva eller gjort det ett tag är det viktigt att läsa högt.
De kan då lättare ta till sig olika texter och berättelser och få hjälp i utvecklingen med
sin egen läsning. Biblioteken kan erbjuda ett stort och varierat utbud av olika högläs-
nings- och sagostunder. Läs mer om detta i avsnittet ovan om ’Berättande/Högläsning’
eller nedan i avsnittet ’Metoder och projekt i praktiken’.

Vid sagostunder och högläsning kan man visa diabilder som illustration till berättelsen.
I Passa upp, passa, passa vidare?  är man dock något kritisk till det. Där anser man att
man förlorar viktiga delar såsom närheten och ögonkontakten, om barngruppen sitter i
ett mörklagt rum och tittar fram mot diabildsduken. Frågan ställs om barnen kanske får
ut mer av sagostunden om det inte visas några bilder (Passa upp, passa, passa vidare?
1982, s. 40). För att åskådliggöra texten kan barnen få dramatisera och leka under hög-
läsningen skriver Malin Blomberg i Världens bästa lekmaterial: att arbeta med littera-
tur i förskolan. Den vuxne läser då texten en gång först för att sedan läsa den en gång
till, långsammare och lite i taget. Då kan man ha rekvisita till hands, kanske en låda
med kläder och liknande som barnen får använda sig av och gestalta olika figurer i bo-
ken när de dyker upp i berättelsen. Som alternativ kan man dramatisera med hjälp av
handdockor. Om man inte vill dramatisera kan man hjälpa barnen till större inlevelse
genom att fråga många frågor angående hur de skulle göra om de var med i berättelsen
eller om de kan låtsas vara med på bilderna i boken och då se, känna och uppleva olika
saker som finns på dem (Blomberg 1988, 40, 47).

3.4.7 Barn med särskilda behov
Det är viktigt att biblioteket informerar personal i barnomsorg och skola om vad som
finns att erbjuda barn med särskilda behov. Det är en viktig grupp som verkligen behö-
ver närhet med andra människor och stimuleras på olika vis, med ord, bild och ljud. På
biblioteket finns en hel del att tillgå: ”talböcker, kassettböcker, taktila böcker samt tek-
niska hjälpmedel i form av hörselslinga i sagorummet, bandspelare […]; specialvis-
ningar; sagostunder eller program med mimare, musiker, författare och andra konstnä-
rer” (Ända hem till fru Nilsson 1990, s. 56). Man får låna talböcker om man har läs- och
skrivsvårigheter, dyslexi, synskada, hörselskada, utvecklingsstörning, afasi, rörelsehin-
der eller om man är långtidssjuk. Birgitta Ahlén säger att man ska tipsa föräldrar, per-
sonal och lärare i förskola och skola om vad som finns på biblioteken för den här grup-
pen av barn. Dessutom behöver de råd om hur man kan stimulera barnen och läsa, rim-
ma, ramsa och sjunga tillsammans med dem. På förskolor och skolor kan man be om
hjälp med att köpa in ett passande bokbestånd samt få hjälp med fortbildning och an-
ordna föräldraträffar. Ahlén skriver att man kan låta alla i en barngrupp använda tal-
böcker eller bok och band ett tag, på så vis blir det inte konstigt att några fortsätter att
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använda dem när de andra barnen går över till vanliga böcker igen (Ahlén 1998, s.
41–44, 56).

3.4.8 Metoder och projekt i praktiken
Många olika projekt har genomförts eller pågår just nu runt om i landet. Det är dock det
vardagliga arbetet som ger lön för mödan uttrycker en del av dem jag mött i litteraturen.
Det ser man inte minst på att många vill att deras projekt ska fortsätta och bli rutin efter
det att projekttiden är slut.

För att barn på ett lustfyllt sätt ska kunna lära sig hur ett bibliotek fungerar och hur man
handskas med böcker kan man ’bokleka’ med dem. Då berättar man inte i traditionell
ordning om hur man hittar på biblioteket, hur man lånar böcker och hur man läser i dem
utan man leker fram kunskapen. Barnbibliotekarien Anne Ljungdahl i Västerås har
samlat olika bok- och bibliotekslekar i Boklek. De boklekar som finns där är utarbetade
för att passa för sexåringar så att de kan få en positiv känsla och upplevelse av att lära
sig om böcker och bibliotek. När barngrupperna kommer till biblioteket och ska bokle-
ka heter det att de går i ’bokskola’. I bokskolan leker man lekar, sjunger bokvisor, rim-
mar, ramsar, läser sagor och har roligt och lär sig samtidigt om de tre olika moment som
Ljungdahl arbetar med och som hon kallar för ’BLåH’. Det står för ’Bläddraren’ (barnet
ska lära sig att använda böcker på ett sätt så att de inte skadar dem), ’Lånaren’ (barnet
får ett lånekort och ska lära sig hur det går till att låna och lämna tillbaka böcker och
förstå att det är gratis) samt ’Hyllaren’ (barnet ska kunna hitta i bibliotekets hyllor). De
olika lekarna anpassar Ljungdahl till varje barngrupp eftersom hon tycker det är viktigt
att se till de olika erfarenheter som varje grupp bär med sig. När barnen gått klart bok-
skolan får de visa vad de har lärt sig och får köpa ett kattmärke, ’Bokkatten’, som belö-
ning och får komma tillbaka till biblioteket och hämta en gratis bok (Ljungdahl 1991, s.
6, 73–76).

Markaryd är en kommun där man gjort olika litteraturfrämjande satsningar för barn och
ungdomar i många år. Mest känt är kanske det de kallar för ’Boknallen’ där barnbiblio-
tekarierna går ut till föräldrar, som har barn i åldrarna 0–4 år, i olika omgångar för att
ge tips och idéer när det gäller bokläsning och språkstimulans. Vad gäller sexåringar har
de satsningar som de kallar ’sexårsböcker’ samt ’en kvart om dagen’ för dem som går
på lågstadiet (vilket innebär att föräldrar ska läsa en kvart om dagen tillsammans med
sina barn). Bibliotekarien Ewa Wendt-Nevhage har beskrivit hur det går till med sex-
årsböckerna i Markaryd – en inspirationskälla för många , som skrevs 1994 då barnen
fortfarande gick i förskola. Varje år delas det ut tre olika böcker till sexåringarna: en
bilderbok, en bok som innehåller rim, ramsor, dikter och sånger samt en bok med sagor
(eller en fackbok). Dessa väljs ut av barnbibliotekarien, i samråd med förskollärarna,
och används sedan i förskolorna så som lärarna vill: man läser högt, sjunger, leker,
dramatiserar, återberättar med egna ord med mera utifrån böckerna. Syftet är att barnen
ska bli intresserade av litteratur, läsning och språk genom att få ha roligt. Om förskolor-
na behöver någon hjälp i sitt arbete finns barnbibliotekarien hela tiden till hands för att
ge inspiration och fungera som kontaktperson (Wendt-Nevhage 1994, s. 185, 188).

I Trelleborg arbetar bland andra Lisbeth Gisselquist med läsfrämjande för sexåringar.
Detta har hon skrivit om i Sexåringars läsvanor – ett kommunalt projekt (1992) och
Knutar på ett rep: Den röda boktråden (1994). Sedan 1985 har man delat ut böcker till
sexåringar, så kallade sexårsböcker. Det började som ett projekt på tre år men blev se-
dan en fast arbetsmetod. Barnomsorgen betalar böckerna och biblioteket står för till-
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handahållandet. Barnen får hämta två böcker var, vilka har valts av förskolor-
nas/skolornas bokombud tillsammans med barnbibliotekarierna under en av två bokom-
budsträffar som anordnas varje termin. Böckerna väljs ur ’En bok för alla’s utbud och
ska vara en bok att ha olika aktiviteter kring samt en bok som ger mer rofylld läsning. I
förskolan och skolan läser man sedan böckerna gång på gång och arbetar med dem på
olika vis: har draman (mer eller mindre organiserade och regisserade), beskriver bilder,
jämför böcker och deras teman och budskap, jämför olika utgivningar, läser högt, skri-
ver egna dikter och rimord och så vidare. När man väljer ut böckerna tänker man på att
variera teman i innehållet så att man kan ha olika att arbeta med från år till år. Till ex-
empel har man haft Den fräcka kråkan och Jullan vill vara med, utifrån vilka man kan
prata om och rita fåglar respektive prata om känslor och vänskap. I slutet av varje bokår
har man en parad genom staden då barnen är utklädda till figurer i böckerna och man
stannar och sjunger i stadsparken. Under året ska också barnen komma på besök till
biblioteket för att få se lokalerna och få ett lånekort. När barnen fått en guidad tur runt i
biblioteket får de komma in i ett mörkt rum med tända stearinljus och dricka saft och
äta kex samtidigt som de får höra en saga som illustreras med hjälp av diabilder. Föräld-
rarna får information från början till slutet genom föräldramöten och brev (Gisselquist
1992, s. 14–17, Gisselquist 1994, s. 163–167).

Som fisken i vattnet: Barnens väg till språk och läsande sammanställdes år 2000 av
Wiviann Wilhelmsson i samarbete med SAB:s kommitté för barn och ungdom för att
fungera som en idébok. Där beskrivs 46 olika läsfrämjandeprojekt på bibliotek i Sverige
riktade mot barn och ungdomar och jag har valt ut tio stycken och berättar om dem ned-
an. Jag har valt dessa tio på grund av att de berörde sexåringar på ett eller annat vis.

I Surahammar har barnbibliotekarierna sagoverkstad tillsammans med ca tio barn i åld-
rarna fyra till sex år. De barn som kommer går oftast inte i skolan utan är hemma eller
hos dagmamma. Bibliotekarierna försöker särskilt nå barn som kommer från en språklig
minoritet eller som har dyslektiska föräldrar. Gruppen träffas fem gånger och läser en
folksaga och arbetar med den på varierande sätt: berättar sagan med hjälp av bilder i
flanell, målar bilder, gestaltar sagan med djur och figurer, leker utifrån sagan och så får
barnen använda olika material och göra skulpturer. Att arbeta med sagor på det här viset
gör att barnen får träna sig i att lyssna och uttrycka sina känslor samt träna sin rums-
och kroppsuppfattning. Det övergripande syftet med projektet är att barnen ska få ta del
av kulturarv, få använda sin fantasi samt att självkännedomen och språket ska utvecklas
(Som fisken i vattnet 2000, s. 29).

I en förskoleklass i Gävle har de 24 sexåringarna fått läsa 12 böcker var i en läsecirkel.
Böckerna valdes ut av läraren tillsammans med en barnbibliotekarie och presenterades
på ett föräldramöte. Under 12 veckor fick barnen sedan välja böcker att läsa hemma
med föräldrarna och redogöra för på boksamlingar som hölls varje fredag. Böckerna
fanns i två exemplar och de två barn som läst samma bok fick återberätta den för de
andra barnen. Tillslut hade alla barn läst varje bok och då hölls en ’bokfest’ där barnen
fick tårta och varsin bok (ibid., s. 32).

Biblioteket i Karlskoga bjuder in alla förskoleklasser under hösten, så att alla sexåringar
ska få komma på ett studiebesök. Under besöket får barnen först höra en saga medan de
sitter i en stor soffa, sedan får de visning av bibliotekets olika lokaler: barnavdelningen,
lånedisken, personalens rum, toaletterna och magasinet. I magasinet får de se de boklå-
dor som ska komma till dem i förskolan samt hälsa på ett spöke som finns innanför en
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skyddsrumsdörr. Spöket lever på namn, så barnen får viska sina namn till det. Som av-
slutning, tillbaka i barnavdelningen, får gruppen en gemensam kapitelbok (ibid., s.
34–35).

Barnen i Kumla får böcker vid fyra tillfällen från det att de är åtta månader till sex år.
Bokutdelandet och andra arrangemang går under namnet ’Bokbollen’ (som kommer
från boken Max boll). När barnen går i förskoleklass får de två böcker var, en sagobok
och en fakta- eller rimbok, som lärarna delar ut och har varit med och valt ut tillsam-
mans med barnbibliotekarien. Klassen får också en gemensam sagobok eller, som år
2000, en bok om dockteater (i samband med den fick personalen gå en kurs i docktea-
ter). Dessa böcker används sedan i skolarbetet på olika sätt (ibid., s. 44–45).

Mölndals bibliotek har sedan 1992 haft stora satsningar för sexåringarna. När de går i
förskoleklass får de varsin bilderbok som man arbetar med i skolan i olika former så-
som ord, bild, musik och drama. Till exempel får barnen hitta på egna slut på böckerna
eller hitta på egna berättelser. På biblioteket anordnas diverse arrangemang i samband
med sexårsboken. Det kan handla om utställningar, fortbildningskvällar, teaterföreställ-
ningar och så vidare. I Mölndal finns det ett 50-tal biblioteksombud på förskolorna samt
en biblioteksgrupp där barnbibliotekarier, biblioteksombud och en talpedagog är med.
Gruppen samlas fyra gånger under ett år och det är bland annat under ett sådant möte
som man väljer vilken bok som ska bli nästa års sexårsbok (ibid., s. 49–52).

Biblioteket i Piteå vänder sig till alla föräldrar med nyfödda barn och sexåringar samt
förskollärare och lågstadielärare. För lärarna ordnas utbildningar och studiedagar om
bland annat språk, språkutveckling, drama, bild och form. Sedan 1992 får de nyfödda
barnen Barnens första bok och sexåringarna tre olika böcker att arbeta med i sina sex-
årsgrupper samt i lågstadiet: en sagobilderbok, en bok med rim och ramsor samt en
faktabok. Man tycker att det är ett bra sätt att skapa samband mellan förskola och skola
genom att fortsätta att använda samma böcker även i det högre stadiet. För att lyfta fram
ett exempel på hur arbetet med böckerna kan gå till i Piteå, så omarbetade man vid ett
tillfälle Sagan om Egon av Catarina Kruusval till en musiksaga. Man spelade upp sagan
i stadshuset och Catarina Kruusval var med och läste texten och 105 stycken sexåringar
sjöng (ibid., s. 53–54).

I Kalmar län har man något som man kallar ’Lässurr’. Där får sexåringarna en bok på
våren som de läser och har som grund när de gör studiebesök, egna dikter, böcker och
sånger till exempel. Deras alster hamnar på biblioteken i olika utställningar och så har
de en bokfest där de får träffa författaren till boken samt får en egen signerad bok. För-
skollärarna får fortbildning i språk- och läsutveckling (ibid., s. 60–61).

I Jämtland har man satsat på att föra ut ’bok och film’ till barn och ungdomar mellan
sex och tretton år. Projektet genomfördes åren 1998 och 1999 och innebar att det fanns
’Bok & Film-väskor’ på bokbussarna, vilka innehöll en bok plus en videofilm som
gjorts efter boken samt en bok till av samma författare. Bibliotekens syfte var att främja
läsning genom att ”visa på olika berättarformer i kombinationen bok och film” (ibid., s.
102).

’Det stora Örsprånget’ kallas de läsfrämjandeprojekt som pågår bland förskolebarnen i
Örebro län. Förutom satsningar, som liknar de ovan nämnda, utbildar man här sagotan-
ter och sagofarbröder som ska läsa högt och berätta sagor i olika barngrupper. Hösten
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1999 ordnades en studiecirkel för några frivilliga pensionärer där de lärde sig om be-
rättande och barnböcker (ibid., s. 63).

’Allas barnbarn’ är ett nationellt projekt som liknar det i Örebro. Sveriges Pensionärs-
förbund (SPF), Pensionärernas riksorganisation (PRO), En bok för alla och Barnbar-
nens kulturfond stod bakom projektet som startade 1999 och skulle pågå i tre år. Pen-
sionärer fick gå i studiecirklar för att lära sig om barns språkutveckling, böcker och be-
rättande och bli inspirerade till att läsa för barn i olika grupper eller för de egna barn-
barnen. Tanken var att det i mötet mellan generationerna skulle uppstå läslust och sam-
verka till en bättre språkutveckling hos barn. På de platser där projektet pågick, bland
annat Enköping, Umeå, Härnösand, Södertälje och Mölndal, bildade man projektgrup-
per för vilka bibliotekarier var samordnare och ordnade tvådagarsutbildningar (ibid., s.
65).

3.4.9 Några övriga projekt och satsningar
En bok för alla, i samarbete med LO:s fackföreningar, står också bakom projektet ’Läs
för mig pappa’ som vill stimulera pappor till att läsa för sina barn. Det ordnas utbild-
ning för dem så att de ska få mer kunskap om barnböcker och läsförmedling (Norberg
1999, s. 47). Ett stort projekt som barnboksförfattaren Lennart Hellsing initierade är
’Läs 2000!’, vilket skulle verka till att läsfrämjare i varje kommun i Sverige skulle
sammanlänkas till ett kontaktnät. Inger Norberg som är litteraturpedagog för Svenska
Barnboksinstitutet var med och startade projektet och är ansvarig för det. Hon har skri-
vit om förarbetet inför Läs 2000! i Litteraturen i skolan: Läs 2000! Ett läsfrämjandenät
över hela Sverige. De olika läsfrämjarna finns bland skol- och barnbibliotekarierna samt
bland lärarna. Syftet är dels att bilda kontaktnätet, dels att projekt och idéer ska göras
synliga. Förhoppningen är också att många projekt ska hållas igång under längre perio-
der och inte bara bli kortlivade engångsföreteelser (Norberg 1999, s. 46–47). Ungefär
200 kommuner deltar i projektet (Barn- och ungdomsböcker 2001, s. 67).

Kulturrådet har, från och med 1999, som uppgift från regeringen att ge ut en katalog,
Barn- och ungdomsböcker, varje år med årets samlade barn- och ungdomsboksutgiv-
ning. Katalogen innehåller böcker i kategorierna pek- och småbarnsböcker; bilderböck-
er; poesi, sång och musik; sagor och skrönor; Lättläst: barn/fakta/ungdom; barnböcker;
ungdomsböcker; klassiker; serier; fakta; kassettböcker samt nya lågprisböcker. Dessut-
om innehåller katalogen artiklar om projekt som har fungerat läsfrämjande. Syftet är att
visa allmänheten vad det finns för barn- och ungdomsböcker, vara vägledande samt att
verka för lässtimulans (ibid.).

Ett stort nationellt projekt som pågick under 2000–2001 var Läsrörelsens kampanj för
mer läsning bland både barn och vuxna. Deras motto var ”Ge dina barn ett språk” efter-
som språket är en förutsättning för demokratin. Den invigdes på Bok och Biblioteks-
mässan i Göteborg den 14 september 2000 och fortsatte sedan till slutet av 2001. Läsrö-
relsen drivs av en ideell förening, vilken bildades av initiativtagarna till kampanjen, och
hade många samarbetspartners runt om i landet bland olika arbetsfält och yrkesgrupper,
till exempel bibliotek, bokhandlare, artister och resturangkedjan McDonald's. Läsrörel-
sen försökte hitta nya kanaler för böckers spridning och bland annat delades 1,2 miljo-
ner barn- och ungdomsböcker ut under januari/februari 2001 genom McDonald's. För
yngre barn (0–7 år) initierades ett projekt med Alfons Åberg som centralfigur och för
sexåringarnas del blev det förskolan och skolan vilka skulle användas som kanal (Läs-
rörelsen, 2001).
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4 Barnbiblioteksbeskrivningar
De tre bibliotek, i Kungsbacka, Göteborg och Partille, som jag besökt är huvudbibliotek
i respektive kommun, det innebär att de har sitt upptagningsområde i tätorten eller i
centrum samt finns som en resurs för filial- eller stadsdelsbiblioteken. I det följande be-
skriver jag dessa bibliotek något – deras barnavdelningar och måldokument.

4.1 Observationer – Miljöbeskrivningar

Miljöbeskrivningarna gäller de dagar som jag besökte biblioteken. Till viss del är mil-
jöer inte bestående utan förändras allt som oftast.

4.1.1 Kungsbacka 14 mars 2002
När man kommer in i kulturhuset Fyren i Kungsbacka möts man först av ett café och
går sedan vidare in till biblioteket. Byggnaden är rund i sin form och har tre våningar:
första våningen har ett luftigt mittparti (vilket sträcker sig ända upp till yttertaket) där
det pågick en hantverksutställning och där man kunde sitta och fika vid några bord,
bibliotekets olika avdelningar ligger runt om; andra våningen har också biblioteksav-
delningar och är som en balkong från vilken man kan se ner på första; tredje våningen
är inglasade kontorsrum för bibliotekspersonalen.

Direkt när man kommer in till biblioteket finns det äpplen i golvet som leder fram till
barnavdelningen. De går genom mittpartiet och leder fram till vänster genom lokalen.
Barn- och ungdomsavdelningen upptar hela vänstra nedervåningen samt en bit in på
högra sidan. Vänster och höger sida delas av en stor sagogrotta som man kan gå in i
samt en scen på sagogrottans yttervägg. Ovanför scenen finns en stor målning med
massor av rosalila träd samt figurer och en fyr (dessa saker är förknippade med Kungs-
backa på olika sätt). Vid sagogrottans ingång finns ett akvarium, inbyggt i väggen, med
stora fiskar i. Inne i sagogrottan finns en scen med publikbänkar, likt en amfiteater. I
barnavdelningen finns många olika föremål och dockor, till exempel Karlsson på taket,
muminmamman, en drake och ett stort äpple med en mask i. Där finns också några ut-
ställningar gjorda av barn uppsatta på väggarna: löv, musslor gjorda som bläckfiskar,
olika teckningar och så vidare. Där finns en lekhörna med ritbord och mjukdjur, gung-
hästar, små leksaker och liknande. Om man tittar ut genom ett fönster ser man en stor
(trä?)häst och en stor träbåt som man kan gå ut och leka på.

Vad gäller böckerna är de uppställda på hyllor och i bilderbokstråg åldersrelaterat med
ungdomslitteratur längst till vänster i lokalen och sedan i sjunkande ålder och läskun-
nighet åt höger. För att tydliggöra har de markerat böckerna efter graden av lättlästhet
samt olika kategorier. Sagosamlingarna har en orange prick på ryggarna, lättlästa böck-
er och kapitelböcker har en gul prick på ryggarna och extra lättlästa böcker samt börja-
läsa-böcker är markerade med två gula prickar. Samtalsböcker om t ex länder, djur och
natur, förr i tiden och så vidare har ingen prick. En del böcker har bibliotekarierna
”brutit ut”, t ex Beskow-böckerna har en egen hylla. Lätta faktaböcker för barn står på
andra sidan sagogrottan, längre bort till höger och angränsar till vuxenavdelningen.
Dessa har en nyckelpiga på ryggarna för att visa vad för slags bok det är. Hyllornas
knubbar har bokstäver med en bild på, en figur eller djur och dylikt som börjar på sam-
ma bokstav. I varje hyllsektion är det skyltat med böcker, man har böcker med framsi-
dorna utåt på andra eller tredje hyllplanet nedifrån, det vill säga i barnhuvudhöjd. På
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kanterna till varje hyllsektion står det lappar med vad för böcker som står på hyllorna.
Hyllsektionerna har en rätt så lagom höjd för barn, även de kan ha möjlighet att se de
böcker som är skyltade högst upp. Kassettböcker, Bok och band och dylikt finns på
hyllor med hjul nära bibliotekets mittparti. Det finns en informationsdisk på barnavdel-
ningen som ligger nära nybörjarläsarnas hyllor och bredvid bilderbokshörnan med rit-
bordet. En dator finns också på avdelningen.

4.1.2 Göteborg 15 mars 2002
Barn- och ungdomsavdelningen på stadsbiblioteket finns på entréplanet: fortsätter man
rakt fram där man går in i biblioteket kommer man till avdelningen och har ungdoms-
litteraturen till vänster och barnlitteraturen till höger. Biblioteket i övrigt är flera vå-
ningar högt med olika avdelningar på våningsplanen. Överst i byggnaden ligger kontor
och konferenssalar.

Det hänger en drake i taket över ingången till barn- och ungdomsavdelningen och all-
deles till höger på en vägg hänger alfabetet med stora bokstäver i keramik och tyg, med
olika figurer som har kopplingar till bokstäverna. I barnavdelningen finns det ett skåp
med flera sagolandskap, ett ’Fia med knuff’-bord, mjukisdjur som hänger i fönstren
(mamma Mu och Kråkan) och ovanför hyllorna på en vägg finns fullt av väggmålning-
ar. Här och var runt om i salen finns små bord med stolar och i anslutning till bilder-
bokstrågen finns två röda soffor och en stenbänk. På baksidan av en av sofforna står en
hylla med olika spel. Barnavdelningens informationsdisk ligger strategiskt i mitten av
alla ålderskategorier, ingen behöver gå långt för att ställa sina frågor.

Bokhyllorna i lokalen är en aning för höga för barnen, de kan inte själva nå de översta
hyllplanen. I stadsbiblioteket följs SAB-systemet och inga speciella symboler eller lik-
nande visar var olika slags böcker finns. Det förekommer inga ”utbrytningar”. Knub-
barna i hyllorna har bokstäver med en bild på som börjar på samma bokstav. För sex-
åringar är det mest aktuellt med bilderbokstrågen och i nära anslutning till dem en hyll-
sektion med böcker där det står en skylt ”Böcker för DIG som nyss lärt dig läsa”. Den
skylten står högt upp och inte i barns huvudhöjd. På hyllkanten står det ”Börja läsa-
böcker”. På nästkommande hyllsektion har ”småbarnsberättelser” sin plats. Den måttli-
ga skyltning i hyllorna som förekommer är både i vuxnas huvudhöjd och i barns hu-
vudhöjd. En skyltning som hade tematisk inriktning fanns precis där man kommer in i
barnavdelningen – ett blått hyllskåp (en fin hyllsektion med hyllor, skåp och lådor) var
fyllt med böcker som det har gjorts filmer efter. Hyllor med kassetter, kassettböcker,
Bok och Band, videofilmer och liknande finns också. Stadsbiblioteket har en stor
mängd litteratur på många olika språk och det finns flera datorer på avdelningen: dels
’katalogdatorer’ att leta efter böcker i, dels Internet- och speldatorer samt en dator för
läs- och skrivträning.

4.1.3 Partille 18 mars 2002
Barnavdelningen ligger till vänster när man kommer in i biblioteket och sträcker sig
längs med hela vänstra sidan av biblioteket som är närapå ett enda stort rum. Det finns
några särskilda rum i ena kortsidan av biblioteket med Internetdatorer och andra speci-
aldatorer. Kontorslokaler finns på en andra våning.

I barnavdelningen finns det mycket att titta på: där finns bilder i kartong upphängda i
taket med olika figurer, bland andra Alfons Åberg, Maja Gräddnos och Hattstugan. I ta-
ket hittar man också Pippi Långstrump och Lilla Gubben som större dockor. På golvet
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finns Nicke Nyfiken som en platt träfigur samt glasmontrar med mjukisdjur och dockor,
till exempel mamma Mu, Kråkan och Pelle Svanslös. Där finns också ett skåp med låsta
glasdörrar som har gamla böcker upptill och dinosaurieleksaksfigurer nertill. I barnav-
delningen finns också en liten dator-ö, en träkista med locket uppfällt där det ligger
böcker i samt ett sagorum med en soffa, små och lite större stolar och ett bord med en
korgfåtölj bredvid. Vid fönsterväggen, nära bilderbokstrågen, vilka står i en cirkel, finns
en mjuk hörnsoffa samt en fyrsittssoffa lite längre bort och bord och stolar. Där ligger
också (6–7 stycken) stora mjukdjur att till exempel sitta på. Invid väggen finns också en
liten rad med bilderbokstråg med böcker på andra språk.

I avdelningen finns det många hyllsektioner med berättelseböcker. Där finns det tydliga
knubbar med bokstäver och bilder samt särskilda knubbar med författarnamn för att
tydliggöra var deras böcker står någonstans. Faktaböcker för barn och ungdomar finns
på andra sidan lokalen, där vuxenavdelningen är. Det som synliggör att dessa hyllor är
för barn är att det står en stor drake överst på en hyllsektion. Dessa böcker markeras
med en röd prick på bokryggarna. Vad som mer kan vara intressant för sexåringar är
hyllorna med poesi, rim, ramsor som finns nära bilderbokstrågen. Utbudet var inte så
stort men det kan bero på att många böcker var utlånade. På dessa hyllor var det skyltat
i barns huvudhöjd. Jag upplevde dock att det överlag inte var så mycket skyltning. En
hyllsektion står vid träkistan och Nicke Nyfiken med barn- och ungdomslitteratur och
har en skylt med ”Böcker som är lite lättare att läsa” på – dessa böcker har en grön
prick på ryggarna. På andra sidan hyllsektionen finns talböcker, böcker för lästräning
samt Bok och band. Där kan sexåringarna hitta några böcker, dock inte så många, och
där finns även lättlästa böcker för ungdomar och andra barn. I denna hyllsektion finns
också en ”Äppelhylla”, en hylla med böcker för barn med handikapp. Där står en skylt
med ”läsglädje för barn med handikapp”.

Det finns ingen särskild informationsdisk i barnavdelningen utan man får gå till den sto-
ra informationsdisken som är belägen mitt i biblioteket, nära alla avdelningar. På infor-
mationsdisken står en bokfigur i papp vilket kan göra det lite inbjudande för barn att gå
fram och ställa sina frågor.

4.2 Måldokument

När jag var på biblioteken och intervjuade respondenterna bad jag dem om att få mål-
dokument för deras verksamhet. Ingen av dem kunde ge mig det på plats utan skickade
det till mig per post. I Partille väntade man på att målsättningar skulle formuleras och
skrivas ner, därför fanns det inga skrivna måldokument att lämna ut.

4.2.1 Kungsbacka
I Kungsbacka har man skrivna måldokument för de olika enheterna. Dessa är formule-
rade i Organisation med uppdragsbeskrivningar m m för Kungsbacka kulturkontor av
Margareta Lundberg Rodin 15 oktober 2001. Enheterna som är relevanta i detta sam-
manhang är ’Fyrens bibliotek’ samt ’Barn och unga’. Exempel på andra enheter är
’Bokbussen’ och ’Boken kommer’. ’Fyrens bibliotek’ har följande inriktningsmål:
”Biblioteket skall vara en mötesplats för kommunens invånare. Bibliotekets personal
skall ge service med god kvalité, förmedla information, väcka och stimulera läsintres-
se”. Resultatmålen är ”2001 bibehålla 2000 års besöksnivå. 2001 bibehålla 2000 års ut-
lån. Kompetensutveckling (särskilt inom IT-området) genom internutbildning och stu-
diebesök. Utveckla referens- och informationsarbetet. Utveckla och söka nya arbets-
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former. Arbeta med informationsmaterial om bibliotekets samlingar. Aktivt arbeta med
hemsidan. Utarbeta klagomålshantering/dialogen med låntagarna.” (Organisation med
uppdragsbeskrivningar m m för Kungsbacka kulturkontor 2001, s. 10)

’Barn och unga’ har som inriktningsmål ”att nå alla barn och unga, föräldrar och berör-
da vuxna med verksamheter som följer KN:s mål och riktlinjer. Att göra kulturförvalt-
ningens utbud lättillgänglig.” Deras resultatmål lyder följande: ”Förmedling och utlån
av litteratur och andra media, arrangemang och skapande möten, kompetensutveckling
av personal.” Deras arbetsuppgifter är att: ”Initiera, utveckla, genomföra, utvärdera
skapande verksamheter och upplevelser. Idéutveckling, projektarbete (projektansökan +
arbete, externt och internt), biblioteks- och kulturpedagogik, administration av bibliotek
och barn- och ungdomskultur.” Alla i personalen har också skrivna specifika uppgifter.
För Noreen står det: ”Möta elever från kommunens skolor: lågstadium, mellanstadium
och högstadium vid önskemål. Medverka vid föräldramöten efter önskemål. Bokpre-
sentationer för elever efter önskemål. Bokpresentationer för lärare. Författa-
re/konstnärer besöker skolor 2 ggr/år. Författarprogram i Fyren 4 ggr/år. Möta barnom-
sorgspersonal vid personalträffar och fortbildning 2 ggr/år. Tillsammans med annan
personal: Möta förskolebarn och Lek- och Lärbarn från centrala institutioner 1
ggr/läsår. Skicka bokdepositioner till institutioner. Anordna Pedagogiskt Café 2 ggr/år.
3 sagostunder veckan under läsåret. Samarbeta kring barnprogram och utställningar.
Anordna och genomföra större konferenser och seminarier”(ibid. s. 20:3+4).
Lena Roosberg som Noreen bl a arbetar med har som uppgift att ”Iordningsställa
boklådor till daghem och (Lek- och Lärklasser) ca 36”(ibid. s. 20:4). Hon har också
hand om sexårsbesöken tillsammans med Noreen.

4.2.2 Göteborg
På Stadsbiblioteket i Göteborg höll man på att utarbeta nya mål och riktningar för verk-
samheten och ingenting var bestämt ännu. Därför fick jag målsättningarna för barnav-
delningen 1999–2001 samt ett utkast över målen för hela Stadsbiblioteket 2002, inget
över barnavdelningen. Målsättningarna för barnavdelningen 1999–2001 har formulerats
under överskrifter såsom ’Media’ och ’Utåtriktad verksamhet’. Den senare har delats
upp i ’bokprat’, ’programverksamhet’, ’utställningsverksamhet’, ’CD-ROM och Inter-
net för barn och ungdomar’ och ’projektet Open media zooming up’. Jag vill lyfta fram
några av dessa:

’Bokprat’: ”Målet är att prioritera läsfrämjande åtgärder med visningar och bokprat”;
”Vi inriktar oss på att bjuda in årskurser i vårt närområde samt utöver det ta emot klas-
ser vars lärare hör av sig”; ”Vår målsättning är nå förmedlare dvs barnomsorgspersonal,
lärare och föräldrar med information om böcker för barn”; ”6 års verksamhet kommer
att fortgå och om resurser finns utökas med till personal och föräldrar riktade föreläs-
ningar om bokens betydelse för bl a språkutvecklingen”.

’Programverksamhet’: ”Denna förläggs även fortsättningsvis till lördagar då vi vill ha
familjeaktivitet på biblioteket”; ”Programmen skall ha hög kvalitet. Fyra program per
termin för de mindre barnen är vår målsättning samt sagostunder. Intresseväckande
program för åldern 6–12 år samt för tonåringar. Vi eftersträvar att arrangera föreläs-
ningar inom seriegenren.”

’Utställningsverksamhet’: ”Vi vill aktivt söka utställningar som speglar barnkulturen
och uppmana skolor och förskolor att ställa ut sina temaarbeten på biblioteket”; ”Öka
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antalet punktutställningar samt låta idéerna flöda vad beträffar teman som veckans bok,
månadens författare, veckans rim och ramsa etc.”; ”Vår generella målsättning är att
göra barnavdelningen levande, öppen och föränderlig samt att göra information lättill-
gänglig.”(Målsättning för verksamheten 1999–2001 Avd 2, s. 1)

I utkastet för 2002 står det bland annat:
’Mål för verksamheten’: ”Boken och tryckta media ska utgöra basen för biblioteket,
men ny teknik och förändrade informationsvanor ställer krav både på anpassning och
förändring av utbudet av tjänster.” […] ”Göteborgs Stadsbibliotek skall med besökare i
centrum bereda göteborgarna vägar till kunskap, insikt och upplevelser genom att: Låta
verksamheten präglas av kvalitet, mångfald och tillgänglighet”, ”vara en öppen mötes-
plats för alla människor oavsett ålder, social, etnisk eller annan tillhörighet”, ”bereda
alla brukare lika tillgång till bibliotekets resurser oavsett t ex funktionshinder eller
språksvårigheter” och ”utveckla lusten till läsning, särskilt hos barn och ungdomar”.
’Åtaganden’: ”Göteborgs Stadsbibliotek åtar sig att inom ramen för tilldelade medel”:
”erbjuda ett till form och innehåll brett urval av media för såväl nytta som nöje”, ”er-
bjuda tryckta media på minst 50 språk”, ”erbjuda funktionshindrade god service”, ”er-
bjuda varierande program för att stimulera till debatt och inspirera till utveckling”,
”skapa plats för litterära möten, inspiration och samtal”, och ”stimulera skrivande och
läsande” (Utkast 2002).
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5 Intervjuer
På biblioteket i Kungsbacka intervjuade jag Kajsa Noreen den 14 mars 2002. Hon har
arbetat som barnbibliotekarie i fjorton år. Hon är den bibliotekarie som har ansvar för
skoldelen och då i huvudsak tätortens skolor: uppsökande verksamhet och fortbildning
för lärare samt den verksamhet som pågår på biblioteket. Verksamhet för mindre barn,
förskolor och ungdomar samt filialer och bokbuss har andra ansvar för, men biblioteka-
riernas arbetsuppgifter går in i varandra och man samarbetar en hel del. Sexårsbesöken,
till exempel, delar Noreen med barnbibliotekarie Lena Roosberg.

På stadsbiblioteket i Göteborg var jag den 15 mars 2002 och intervjuade Kristina Hede-
gård, den barnbibliotekarie som har mest hand om verksamheten riktad mot sexåringar.
De befintliga barnbibliotekarierna hjälps åt att arbeta med målgruppen 0–6 år eftersom
det inte finns någon bibliotekarie som innehar den tjänsten för närvarande (den tjänsten
var utlyst och läget kan vara förändrat när uppsatsen går i tryck). Hon har arbetat som
bibliotekarie sedan 1996 och varit på stadsbiblioteket sedan mars 2001.

Den 18 mars 2002 intervjuade jag Lena Engberg på huvudbiblioteket i Partille. Hon har
arbetat som barnbibliotekarie i tretton år, varav de två senaste i Partille. Hon arbetar 30
timmar i veckan.

Vid respektive intervjutillfälle hade jag med mig en liten bandspelare och frågade om
jag fick spela in intervjun. Det gick bra i samtliga fall och jag har sedan utgått från des-
sa bandinspelningar, men också tittat på de anteckningar jag förde för säkerhets skull.
Jag har också skickat ett utkast av nedanstående intervjuredovisning till respondenterna
för kommentarer och godkännande. Vissa justeringar har gjorts efter deras respons.

5.1 Vad man gör för sexåringarna/läsförmedlingsmetoder

5.1.1 Kungsbacka
I Kungsbacka går sexåringarna i något som kallas för ”Lek och lär” (nollor/nollklass)
inom skolans väggar. Noreen uttrycker att bibliotekariernas arbetsuppgifter gentemot
sexåringarna har förändrats i och med omorganisationen av förskola och skola de se-
naste fem åren. Förut gick alla sexåringar i deltidsförskola och då var det lättare att ha
en inriktad verksamhet just för dem, eftersom de då var samlade. I en mellanperiod föll
sexåringarna bort eftersom biblioteket fortsatte att ha samma verksamhet för förskolan,
men då för femåringar istället. Dock märkte de att de var för små för den sortens verk-
samhet och de försökte hitta sexåringarna igen. Nu finns de i grupper med ettor och
även tvåor ibland, vilket gör att de även nu hamnar på undantag ibland. Det är inte helt
lätt att fånga upp sexåringarna, ibland fungerar det – ibland inte.

”Lek och lär” bjuds in för att lära sig vad det är att besöka ett bibliotek, hur man lånar
och hur man sköter böcker – allt på ett lustfyllt sätt. Förhoppningen är att barnen ska få
en god och glädjefull kontakt med biblioteket. Noreen skickar ut brev precis efter jul till
Kungsbackas innerstadskolor och till de skolor som bokbussen besöker. Breven skickas
till rektorer och lärare och därefter får de ringa och boka tid. Grupperna med ca 15 barn
kommer på våren sedan. Om skolorna kommer med blandade grupper så plockar bibli-
otekarierna ut sexåringarna för att det ska vara ett besök just för dem så att de känner
sig utvalda. Bibliotekarierna pratar mycket med lärarna om hur viktigt detta första be-
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sök är och för att föräldrarna ska bli välinformerade om att barnen ska gå dit. Föräldrar-
na ska känna till lånereglerna och skriva på en förbindelse för lånekortet.

Besöken utformas något olika men grunderna är desamma: Noreen visar biblioteket
(med dem som varit där tidigare går hon mest runt på barnavdelningen, annars går de
runt i Kulturhuset och tittar), samtalar om bibliotek, vad ett lånekort innebär och pratar
om huset (det är mycket att prata om t ex målningen på väggen och olika Kungsbacka-
relaterade saker som man ser där på), ser hur böckerna är uppställda och pratar om hur
de ska stå och går till nyckelpigshyllorna (faktaböcker för förskola- och lågstadiebarn).
Sedan läser eller berättar Noreen en saga i sagogrottan. Besöket avslutas alltid med en
saga för att man ska ha en sagoupplevelse med sig hem. Ibland läser hon en bok men
för det mesta berättar hon en saga: bibliotekspersonalen har gått över till och arbetar rätt
mycket med berättande, framförallt sagoberättande. Det gjorde de på grund av att deras
sagostunder på onsdagarna blev så välbesökta och det funkade för det mesta inte att läsa
en bok då. Dessa sagostunder har de varje onsdag klockan tio samt elva och de vänder
sig till barn från fyra år och uppåt.

Efter sagostunden hjälper bibliotekarierna barnen att hitta varsin bok som passar just
dem. Noreen tycker att det är viktigt att visa på olika böcker eftersom barnen befinner
sig på olika nivåer: en del har börjat läsa medan andra fortfarande är små och behöver
se bilderböckerna. Nu har också stunden kommit för det högtidliga överlämnandet av
lånekorten. Det är mycket kring det fina lilla blåa kortet berättar Noreen. På biblioteket
har de självutlåningssystem så barnen får öva på att låna själva. Noreen tycker att det är
viktigt och att det ger en skön självkänsla i barnen att de får vara med om allt detta och
själva får pröva på. Till sist får barnen en påse med böckerna de har lånat samt lite ma-
terial till exempel angående vad som händer i Kulturhuset. Biblioteket har ingen gåvo-
bok som barnen får, det finns inte pengar till det. Men hon önskar att det fanns det. No-
reen uttrycker att de viktigaste förutsättningarna för att det ska fungera att nå sexåring-
arna är att det fungerar med lärarna och föräldrarna. Noreen träffar barnen en gång på
det här viset medan barnen träffar lärarna och föräldrarna mycket. Hon lägger tyngdvikt
på fortbildningsdagar och att skapa en bra kontakt med de vuxna som barnen träffar
dagligen. Det är viktigt att också de känner sig välkomna och varmt mottagna.

Biblioteket ordnar också sagostunder på lördagarna och några av dessa tillfällen kallas
för ’saga-bild-verkstad’. Det är då en fritidspedagog som köps in och berättar en folksa-
ga som barnen får måla till efteråt. Denna verkstad är till för fem- och sexåringar. Un-
der en vår hade de ett saga-, bild- och teaterprojekt då barngrupper fick komma för att
höra en saga och sedan vara med och dramatisera den eller göra kulisser och vara pu-
blik. Då samarbetade bibliotekarierna med dramapedagogerna som finns i Kulturhuset.
Bibliotekarierna läste sagan uppe i biblioteket och så fick barnen gå ner till teaterloka-
len och öva in sagan och spela upp den med riktiga teaterkläder på scen med riktigt ljus
och ljud osv. Noreen tycker att det blev väldigt bra föreställningar och hon har märkt att
satsningen skapade en ”ringar-på-vattnet-effekt ” eftersom det är en hel del förskollära-
re som börjat använda sig av den metoden. Projektet ’Att erövra språket’ (som startades
1996) var ett projekt som handlade om språkets betydelse för förskolebarn (inte bara för
sexåringar). Då, bland annat, plockades gruppuppsättningar av bra barnböcker ihop som
skulle användas till att arbeta med ur olika synvinklar (tematiskt, drama, lustfyllt) på
förskolorna. Tanken var att barnen sedan får med sig boken hem som en positiv kontakt
med biblioteket. Detta med gruppuppsättningar av böcker finns kvar, fast nu har för-
skolan hand om det själva. Noreen upplevde det som ett bra projekt med många inblan-
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dade och att det var lätt att hålla det vid liv. ’Läs för katten!’ var ett projekt som de ord-
nade under en månads tid våren 2000 och bokpratade i lokaler i hela huset för alla klas-
ser (från år noll till nio) i kommunen som ville komma. Man samlade ihop all biblio-
tekspersonal och delade upp åldersgrupper och böcker. Det var jättehärligt, tycker No-
reen, men det fungerar inte att ha det så ofta eftersom allt annat arbete får stanna upp
och bli satt på undantag. Angående bokprat så tycker inte Noreen att man kan ha ett re-
gelrätt bokprat för sexåringar utan hon vill hellre kalla det en bokupplevelsestund. Hon
kan berätta om lättlästa böcker och nybörjarböcker men säger att det behövs berättas en
historia för att entusiasmera sexåringar. Hon lockar till läsning genom att berätta en hi-
storia, läsa en bok eller berätta ett innehåll ur en bok samt visa bilderna som finns i bo-
ken. Bilder tycker hon är betydelsefullt långt upp i åren. Vad som är en bra läsförmed-
lingsmetod uttrycker Noreen på följande vis:

”[…] när sexåringar är så mottagliga för boken och berättandet och allting omkring detta första
biblioteksbesöket, lägger man upp det på sitt eget sätt och gör det till ett lustfyllt möte med bo-
ken och sagan… så är det en bra metod.”

5.1.2 Göteborg
På stadsbiblioteket i Göteborg bjuder man in sexåringarna som går i skolorna i centrum.
Hedegård tycker att det på sätt och vis har blivit lättare att möta sexåringarna sedan de
börjat i skolan eftersom de är en isolerad grupp nu, vilket de inte var tidigare. Hon
nämner att det alltid funnits sexårsgrupper på dagis där man fått planera för dem (peda-
gogisk planering) och ge skolintroduktion och så vidare, men att det för bibliotekets del
varit mer blandat med åldrarna förut. Hedegård ger uttryck för att det är en spännande
ålder, sexårsåldern, att barnen är på sin startsträcka och att det är mycket som händer.
En risk med att börja skolan redan när de är sex år, anser Hedegård, är att de då blir små
– att de är störst på dagis när de är fem år och sedan blir små igen. ”Det gäller att de inte
blir för små” säger Hedegård. Hon ifrågasätter skolans rum och resurser vad gäller att
tillgodose det som en sexårings kropp behöver. Hon säger följande i en förhoppning om
att skolan ska kunna erbjuda mycket rörelse och en mjuk introduktion till läsandet:

”Det är ju en fas där i livet.. så mycket kroppslig verksamhet i utvecklingen. Det är bara att
hoppas att de får röra sig, för det i kombination med mycket sång och lek och rytmik och så, det
är grundläggande. Och så stunder av koncentration, övning på koncentration. Börja läsa, börja
titta på bokstäverna och inmatningen på nåt sätt. ”

Varje höst skickar man från Stadsbiblioteket ut en inbjudan till sexårsverksamheterna
på skolorna i centrum och så får klasser komma på besök varsin gång på morgonen före
öppningstid. Då får barnen förhoppningsvis en positiv stund på biblioteket säger Hede-
gård. De myser i sofforna till att börja med i skenet av tända ljus. Hedegård berättar om
vilka som äger böckerna i biblioteket och försöker få dem att inse att de är deras och att
det är en skatt som de ska ta vara på. Hedegård har märkt att många får en aha-
upplevelse och tycker att det är ”Wow”. Under biblioteksbesöket varvar Hedegård fakta
och underhållning genom att leka en hel del medan hon visar och berättar om bibliote-
ket. Hon använder sig av boklek och har satt ihop ett program som passar henne. Med
hjälp av att barnen bildar ett draktåg, barnavdelningen har draken som symbol,
går/springer de runt medan Hedegård visar på ett pedagogiskt sätt barnavdelningens
olika delar. Hedegård är käften på draken eftersom hon pratar mest samt leder tåget.
Hon anser det mycket viktigt vem som är längst bak på tåget och låter oftast ett livligt
barn vara där som får en huvuduppgift i att ha koll på svansen. Barnen får också be-
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stämma vilket ljud draken ska ha när tåget ska stanna. Draktåget brukar stanna länge
framför hyllan med läsa-självböckerna. Hedegård berättar att det är väldigt många barn
med olika nationaliteter som kommer och att biblioteket har böcker på ca 50 olika
språk. Därför kommer hon också ofta in på samtal om låtsas-språk så att inte de svenska
barnen ska känna sig utanför i att inte ha ett andra språk. Men det finns förstås inga
böcker på låtsas-språken…

Barnen får varsitt lånekort och varsin presentbok: Barnens andra bok. Där finns både
rim och ramsor samt mer avancerade texter så att det ska finnas något för alla. Hede-
gård läser ur den för barnen när de är där, hon kan texterna utantill och visar bilderna.
Lärarna får också med sig ett exemplar av boken för att de ska kunna arbeta med den
(”läsa den, leka den, sjunga den eller dramatisera den”) i klasserna under skoltid. Dessutom
får klassen ett exemplar av Bokpuffar av Lisa Henriksson som innehåller lekidéer kring
bilderböcker för förskolan och lägre skolstadier.

”Där är det så olika vilken utvecklingsfas de är i, en del läser... jag tycker vår främsta uppgift är
på nåt sätt att förmedla att det är roligt att läsa. Det finns en skatt där inne i boken som de måste
leta efter. Det är det som är både bokens fördel och bokens nackdel. Det att det för själva målet
efter skatten eller läsupplevelsen krävs en aktivitet för att komma dit, det är som en skattjakt.
Men vägen dit är ganska mödosam, den presenteras inte bara på det lätta sättet som, eller många
gånger passiva sättet som det är på film och tv och teater.”

Angående sexårsbesöken så tror respondenten att de ger en bekräftelse om det som bar-
nen redan vet och att de får saker att fundera vidare på. Bland annat så brukar hon fråga
barnen vad de tror händer på nätterna där på biblioteket, om det sker en förtrollning och
böckerna berättar sina historier för varandra då. ”Det kan ju bara inte vara meningen att
böckerna ska stå tysta”. Hedegård vill få dem äventyrslystna och nyfikna. För dem som
inte har varit på biblioteket tidigare anser hon det ännu viktigare att skapa en bra kon-
takt och få de barnen att förstå att de finns där för dem. Hon tror inte att barnen kommer
ihåg hyllorna och så sedan utan förhoppningsvis känslan över att vara där och få hjälp
och att man kan låna böcker, CD-ROMspel och annat. Att man kan komma tillbaka
med sina föräldrar eller klassen.

”…här kan vi bli fruktansvärt bra på, tycker jag, man ska inte skämmas för det, det är boken
och läsningen och vi ska bli jättebra på att föra ut den med nya medel.”

På barnavdelningen har de en ordverkstad för dem som behöver hjälp med att lära sig
att läsa. Där kan man med en läs- och skrivdators hjälp till exempel spela spel som gör
att man tränar sig på att stava och läsa. Den är främst till för dem som har läs- eller
skrivsvårigheter av något slag. Hedegård har haft ett projekt för läströtta barn i år 1–3
och har inte precis vänt sig till sexåringar. Men hon funderar förstås på hur man når de
barn som har någon form av läströghet redan i förskolan eller i början av skoltiden.
Projektet var en liten teaterföreställning, med Raimo Juntunen, som heter ’En klok bok-
tok’. Skådespelaren vävde samman allmän information om böcker, bokprat och infor-
mation om ordverkstaden på ett mycket roligt sätt som förhoppningsvis fick barnen som
kom att få ny ”läsglädje”. I samband med ovannämnda föreställning gjorde en konstnär
en ’bokhyllsvagn’: en blå bokhylla  på hjul vilken har hyllor och lådor i. Där kan man
gömma böcker, skylta med böcker eller ha kasperdocksteater i mitten.

”Där ställde vi böcker och så fick de låna efteråt. Och då tryckte jag väldigt hårt på att alla barn
ska få låna, det är ett storstadsfenomen det här… Ja, det är första gången jag träffar på det fak-
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tiskt under mina tolv år som bibliotekarie att lärarna säger ”nej vi ska inte låna idag för de har
böcker hemma, vi var här förra veckan”. Och ändå så trycker jag på detta både i brev och sam-
tal.. ja, det är precis som om de inte har fattat någonting, att det är ju ögonblicket, man måste ta
ungarna direkt, det är nu han pratar om de här böckerna..  det är klart, sjutton också att de måste
få låna. Så där finns det många moment, där barnen är utelämnade till oss vuxna.”

Hedegård anser att det behövs flera komponenter i sättet barn lär sig att läsa på. Biblio-
teket kan finnas till hands och erbjuda hjälp och inspiration genom att utveckla sina läs-
förmedlingsmetoder:

”Jag tror att man måste jobba med hela kroppen med boken, jag tror inte man kan lära sig läsa
om man inte får ta in boken med hela själen och hela kroppen, alla sinnen alltså… Så vi måste
bli mycket bättre på att visualisera böckerna och levandegöra dem och det tror jag ju då att vi
måste jobba ihop med andra kulturpedagoger.”

5.1.3 Partille
I Partille heter sexårsverksamheten förskoleklass eller ”nollor”. Engberg berättar att
konstellationerna ser lite olika ut på olika skolor: nollor, nollor-ettor och nollor-tvåor
blandade. Det sistnämnda är inte så vanligt men det finns. På frågan om Engberg har
fått nya arbetsuppgifter i och med sexåringarnas intåg i skolan säger hon att hon märker
en förändring, men tycker inte att hon har nya uppgifter på grund av det. Det innebär
mest att hon tänker på dem mer som skolbarn nu för tiden och hon tror att barnen snab-
bare blir duktiga på olika saker. Att man bjuder in sexåringar för visning av biblioteket
beror på att sexåringarna börjar bli mottagliga för att man berättar om biblioteket. Där-
för tar biblioteket inte emot så många grupper med yngre barn, utan man väntar med
det. Engberg säger att förskollärarna har haft det svårare förut att gå iväg med grupper
eftersom det då varit mer blandade åldrar och med många yngre barn. Nu finns sexår-
ingarna mer i enskilda små grupper. Engberg nämner också att barnen befinner sig
mycket på fritids eftersom de tar över efter skoldagens slut. Dock kan det ändå innebära
samma lokaler och samma personal i vissa fall.

Vid sexårsbesöken visar Engberg runt dem i deras grupper och berättar om vad biblio-
tek innebär. Hon brukar prata om vad de har för böcker, till exempel faktaböcker och
vilka böcker som finns när man börjar läsa och så vidare. Hon brukar inte ha regelrätta
bokprat utan snarare bokinformation med bokleksinslag. Hon berättar att hon försöker
vara pedagogisk genom att ha boklek, till exempel ligga på knäna och krypa som bebi-
sar och sådant, ibland när hon känner att hon är på det humöret. Hon tycker att det är
olika olika dagar hur roligt det är och hon gör så som det passar henne. Bokprat har hon
inte för dem eftersom hon anser följande:

”… jag vill inte skjutsa på för mycket för jag tycker att de har inte lärt sig att läsa ännu, hälften
av gruppen har i alla fall inte gjort det och jag tycker det är lite synd om den gruppen som inte
kan läsa då om jag lägger upp det som att de är läsande barn när de fortfarande är hörande barn.
Deras främsta del är ju att föräldrarna läser för dem.”

Engberg brukar samtala med barnen om vad man använder biblioteket till och också hur
man sköter om böckerna. Barnen får då säga olika saker om det och brukar till exempel
berätta om vilka djur som kan bita i böckerna och så vidare. När barnen är där på bibli-
oteket får de Barnens andra bok som gåva. Det är biblioteket som bekostar den. Efter-
som det är en begränsad tid som barnen är på besök tycker Engberg att man inte hinner
med så mycket. Hon läser därför ingen saga eller liknande utan de tittar lite i boken och
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skriver i den vems den är och liknande. Vid besöket är det inte så många som lånar utan
då brukar de nöja sig med gåvoboken. Det är lite olika förstås, en del grupper lånar,
andra inte. Lärarna tycker att det är svårt om barnen ska låna böcker vid deras sexårsbe-
sök eftersom barnen inte har lånekort och då måste det ordnas. I Partille finns det ingen
viss ålder eller något visst tillfälle som barnen får lånekort vid. I samband med sexårs-
besöket skickar biblioteket med information om lånekort hem till föräldrarna och det är
upp till dem när de vill komma och ordna ett till sina barn. Engberg anser att ett barn
bör ha ett lånekort när det går i tvåan eller trean på lågstadiet, eftersom det är då som
man först börjar läsa själv och mer behöver komma till biblioteket för att låna egna
böcker. När man är sex år går man inte själv till biblioteket och lånar utan då är föräld-
rarna med.

Utöver sexårsbesöken plockar Engberg ihop böcker som lärarna och förskollärarna vill
ha. Det rör sig inte om så många böcker om olika ämnen eftersom barnen inte kan läsa
och inte arbetar på det viset. Det är först i tvåan och trean som man kan arbeta med oli-
ka ämnen anser Engberg. Det är då man mer kan läsa själv. Visst behöver sexåringarna
böcker, men det är på ett annat vis. Det är lite olika huruvida lärarna och förskollärarna
vill att bibliotekarierna ska plocka ihop böcker åt dem, en del lärare vill komma själva
och titta och låna. Ute på förskolorna och på några ställen i sexårsverksamheten finns
det sagopåsar för barnen att låna. Det är förskolorna själva som fixar påsar och köper in
böckerna medan biblioteket står för kostnaden med hjälp av pengar som kommit från
Statens Kulturråd. Dessa påsar får man låna med sig hem. Engberg påpekar att det blir
istället för att komma till biblioteket och låna, men den största tanken är att föräldrarna
ska läsa tillsammans med sina barn – då spelar det egentligen ingen roll varifrån man
får böckerna.

Biblioteket anordnar teater på helgerna ibland för barn från tre år upp till sex år. Dessa
är välbesökta och det kommer en del sexåringar. Det är föräldrarna som kommer då
med sina barn. Fem-sex gånger per år finns det sådan verksamhet som sexåringarna kan
gå på. Teaterföreställningarna köps in efter att Engberg valt ut vad som ska visas. Hon
går på utbudsdagar och ser vad som finns eller väljer grupper som hon känner till sedan
tidigare och vet att de är bra. Ibland köper biblioteket in musikföreställningar också.
Bibliotekspersonalen vill gärna engagera sig i olika projekt och håller sig ajour med vad
som finns. Sist de anmälde sig till ett kom de inte med. De engagerade sig en del i Läs-
rörelsens projekt och ’Alfons Åberg’ som var för de mindre barnen. Då inbjöd de för-
skolorna till att skicka in kollage med ord.

5.2 Samarbete

5.2.1 Kungsbacka
I Kungsbacka arbetar man mycket mot förmedlarna för att nå sexåringarna. De samar-
betar med lärarna och förskollärarna och har fortbildningsdagar då de presenterar hela
årets utgivning av barn- och ungdomsböcker. Under dessa fortbildningsdagar delar de
upp barnen i två ålderskategorier: en kväll har de för år noll till fem och en annan kväll
för år sex till nio (år är detsamma som årskurs). Eftersom det fortfarande finns sexår-
ingar i förskolan bjuder biblioteket in all förskolepersonal varje höst till en fortbild-
ningskväll, vilken erbjuds vid flera tillfällen eftersom lärarna är många. Biblioteket har
ett mångårigt samarbete med talpedagoger och socialförvaltningen. Dock sker det stora
omorganiseringar i kulturförvaltningen och socialförvaltningen vilket bidrar till ett för-
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svårat samarbete. Dock anser Noreen att det finns en bra grogrund och samarbetet med
talpedagogen är något som Noreen tycker är roligt att lyfta fram. Talpedagogen är med
på fortbildningskvällarna och presenterar facklitteratur, framför allt den pedagogiska
och barnpsykologiska litteraturen. Dessutom pratar hon en del om språkutveckling. No-
reen säger att det är ett jättebra samarbete, att det är mycket givande och tagande.

Noreen och hennes medarbetare går också ut på föräldramöten. Hur ofta och i vilken
grad beror lite på vad förskolorna tycker att de hinner med och vad man har för behov.
Vid dessa tillfällen är inte talpedagogen med utan bibliotekarierna själva berättar om
aktuell facklitteratur. Huvudvikten ligger dock på den stora mängd bra barnlitteratur
som de talar om samt om barns läsande. De har bokprat och föräldrarna har möjlighet
att låna böcker.

”…det är en stor poäng i det, för då träffar man ibland föräldrar som aldrig varit på biblioteket
och då får de möjlighet att låna och då kanske de kommer tillbaka... det känns jätteviktigt.”

Under projektet ’Att erövra språket’ hade man ett pedagogiskt café i Kulturhuset dit
förskollärare fick komma för att dela med sig av sina olika idéer. Noreen berättar att det
var uppskattat och att de vill ta upp det igen nu. Vad man också gör i samarbetet med
förskolorna är att plocka ihop 36 stora lådor med böcker som cirkulerar runt och byts en
gång i månaden. Det är barnbibliotekarien Lena Rosberg som har hand om det.

5.2.2 Göteborg
Hedegård berättar att de på Stadsbiblioteket i Göteborg har god kontakt med skolorna
och förskolorna i centrum, i deras närområde. Det är dem som de bjuder in för t ex vis-
ning av biblioteket. Under Hedegårds tid på biblioteket har de bjudit in lärarna till ett
möte. De har inte haft något för förskollärarna nu men skulle vilja ha mycket mer sam-
arbete och kontakt med dem, t ex ett möte varje termin. Hedegård vet inte hur pass
kontinuerligt tidigare samarbete har varit. Hon säger att det anordnas väldigt mycket
ändå för lärare och förskollärare. I Göteborgs stad finns det en barnbibliotekskonsulent,
Margareta Dahlström, som ordnar vidareutbildning vad gäller barnkultur för lärare, för-
skollärare, bibliotekarier och biblioteksfolk i staden. Dessutom finns Bibliotekstjänst
(BTJ) som erbjuder möten med olika innehåll.

”Men jag skulle tycka det var fantastiskt eller roligt att kunna få göra litteraturkvällar med nya
böcker och sånt, höstens och vårens nya böcker. Det kan ju låta fullkomligt självklart, men det
är det inte… olika sätt att jobba, här finns det mycket mera konkurrens, här finns ju BTJ till ex-
empel, som går ut också med bokprat till förskollärarna.”

Stadsbiblioteket är inte ett skolbibliotek eller ett stadsdelsbibliotek och Hedegård anser
då att de har lite mer ”fria tyglar” och behöver inte täcka upp alla tänkbara områden. De
vill och försöker tänka i andra banor för att främja läsning. Kanske kan de samarbeta
mer med författare och ordna författaraftnar där barnen t ex får träffa en poet från
Thailand. På Stadsbiblioteket kan och vill man arbeta mer i fördjupad projektform.

5.2.3 Partille
I Partille samarbetar Engberg mycket med skolan och förskolan. Förskolan får bokpaket
och kommer och lånar en hel del böcker, mer än vad skolorna gör. Skolorna servas med
datasystem och böcker. Engberg är med och köper in och gör i ordning böcker till deras
skolbibliotek. Skolorna ska helst klara sig själva mer än förskolorna i och med att de har
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sina skolbibliotek. I viss mån har Engberg också kontakt med fritidspersonal (i en del
fall är det samma personer som finns i skolan under skoltid) eftersom sexåringarna inte
går i skolan hela dagen. Det mesta går dock genom lärarna. Engberg berättar att de har
föräldramöten ibland, att de går ut med en inbjudan där de erbjuder det. Biblioteksper-
sonalen kan komma till skolorna men Engberg tycker att det är bra om det är på biblio-
teket så att man på plats kan visa vad som finns. Föräldrarna är en väldigt viktig grupp
vad det gäller barnlitteratur anser Engberg. Dock märker hon att det är något svårare att
få tag på dem och möta dem som grupp i jämförelse med lärarna och förskollärarna.

De har inte i någon större utsträckning fortbildning eller vidareutbildning på biblioteket.
Engberg anser inte att de är så bra på utbildning där. De försöker ha utställning någon
gång om året och visa nya böcker för lärare och förskollärare. Engberg ser en svårighet
i att visa nya böcker lite oftare, eftersom hon vill ha ut dem på hyllorna istället för att de
ska ligga och vänta. Det händer att biblioteket bjuder in andra som kommer och håller i
föreläsningar, t ex om barnspråk. Engberg tycker att det är jätteintressant med barnspråk
men hävdar att hon inte är någon språkforskare. Hon tar avstamp i böckerna när hon
talar om barnspråk på föräldramöten och låter andra prata djupare om det vid föreläs-
ningar och liknande. Även Engberg nämner BTJ’s satsningar med bokprat och föreläs-
ningar. När BTJ eller andra kommer med olika erbjudanden om utbildning brukar de
från biblioteket föra dessa vidare till lärarna. De vill sprida det som händer i Göteborg
och i länet. Förvisso brukar BTJ vilja att man kommer till deras kontor om man finns
nära Göteborg och Engberg uttrycker att det mest handlar om att man ska köpa deras
böcker.

På skolorna i Partille finns det kulturombud som arrangerar olika kulturhändelser. Bib-
lioteket är med och erbjuder kulur och visar vad som finns genom olika utbudsdagar
med mera. Det är meningen att skolorna ska köpa in sin egen kultur, men biblioteket
hjälper gärna till och underlättar arbetet.

5.3 Böckernas utformning och innehåll

5.3.1 Kungsbacka
Noreen tycker att det finns många underbara bilderböcker med bra enkel text och där
bilder ger stöd åt texten, hon ger böckerna om Castor av Lars Klinting som exempel.
Hon anser att det är speciellt viktigt att bilden ger ett stöd när man just ska knäcka ko-
den eller har börjat kunna läsa. Hon säger följande om böcker för sexåringar:

”..när ett barn är på väg att erövra koden, så vill man ha en riktig bok, så därför finns det en
mängd lättlästa böcker som står då med ryggarna utåt, som inte är bilderböcker längre men som
är lättlästa böcker med lite illustrationer och det kanske bara är en rad på varje sida..., det är ju
inte någon kapitelbok men det är inte heller någon bilderbok utan det är en lättläst bok. Och det
är ju bra att det finns såna, det är en slags bruksbok för barn när de börjar läsa, fast... jag tycker
nästan att det är roligt att det finns bilderböcker som fungerar också som läsbara böcker för sex-
åringar, ofta är ju bilderböcker svårlästa, det är mycket text, de är tänkta att läsas högt.”

Angående innehåll i böcker tänker Noreen så här:

”Innehållet är naturligtvis viktigt när en sexåring kan läsa, då är det ju oerhört viktigt att det är
ett innehåll som ligger nära det här barnets vardag, de böckerna är ofta bra.. att man kan känna
igen sig. Sagoböckerna på sitt sätt men även de här vardagsrealistiska böckerna som är
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välskrivna och lättlästa, för det är en jätteviktig funktion, så dem försöker man ju lyfta fram.
Det har kommit många bra nu sista åren, Helena Dahlbäck till exempel.”

Strax efteråt i intervjun resonerar hon något annorlunda:

”när man är så liten som man ändå är när man är sex år är det viktigt att man får en positiv... att
en bok är någonting man vill återvända till... Att det är en positiv laddning i det här med boken.
Om jag ska vara ärlig så tycker jag egentligen att det inte spelar så där jättestor roll om det är ett
fruktansvärt bra innehåll i den... som jag bedömer som ett bra innehåll, utan det är någonting
som det här barnet tycker är så bra och så viktigt att hon eller han känner det som en utmaning
att fortsätta att erövra det som finns i biblioteket, att första kontakten är inbjudande.”

5.3.2 Göteborg
Hedegård har vid intervjutillfället tagit med sig en hel del varierande böcker som hon
visar mig. Där finns både stora och små böcker. Där finns böcker med lite eller ganska
mycket text. Några av böckerna kan man som sexåring klara av själv, medan man be-
höver hjälp av en vuxen i fråga om de andra. Flera av böckerna har ett roligt innehåll.
Det är tydligt att Hedegård uppmuntrar till ett varierat utbud. Om en bok säger hon så
här:

”Jag vill bara visa den här boken [visar Barnens konstbok] som jag tycker att du ska använda
sen. Den står alltså på Ie(x). Det här är den boken som, om man vill stärka barns självförtroen-
de, så ska man ge dem den här, för den här kan vilket barn som helst klara av att läsa. Där är
nämligen ett ord på varje sida [visar boken och bläddrar], och det är jättevackra bilder – detaljer
ifrån kända konstverk. Då kan ju barnen lära sig läsa en sån här tjock bok, sån tjock bok [visar
bokens tjocklek], nästan Harry Potter. Den här har jag ställt på ’läsa-själv’.”

5.3.3 Partille
Angående böckers form och innehåll säger Engberg att det ska vara bra bilderböcker
och sagoböcker. Hon anser att man ska läsa mer sagor, att det är jättebra att göra det.
Hon säger sig vara övertygad om att förskollärarna och lärarna gör det men lägger till
att det finns ännu fler att läsa, att de har många sagoböcker på biblioteket. Engberg för-
klarar lite hur formen på sagoböckerna kan vara:

”Alltså sagoböcker kan vara två format: det kan vara en bilderbokssagobok, då är det en bilder-
bok som är som en saga, men så finns det ganska mycket sagoböcker som.. behöver inte vara
helt bildlösa men som är bara sagan då, som är mer som kapitelböcker.”

Engberg beskriver en tänkbar lässituationen i en klass genom att säga att det kan vara
bra att läsa en sådan sagobok som har olika kapitel, eftersom det då blir mer varierat
från dag till dag. Hon tycker också att man ska försöka läsa kapitelböcker för barnen.

5.4 Att välja ut böcker som ska förmedlas

5.4.1 Kungsbacka
När Noreen och hennes kollegor väljer ut böcker som ska till klasser tänker de mycket
på själva lusten, att det ska vara lustbetonade böcker. Förut har de tänkt mycket tema-
tiskt men de märkte att det inte fungerade riktigt med hur man arbetade på skolorna.
Hon kompletterar med läsbara bilderböcker och berättelser på band samt tar med litte-
ratur till personal: pedagogisk litteratur och tidskrifter, t ex Opsis Kalopsis. Regelrätta
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bokprat för sexåringar har hon inte längre efter projektet ’Läs för katten!’ då hon insåg
att det inte fungerar.

”Man kan inte.. jag menar normalt när jag är i klasser så väljer jag ut sex–sju böcker och pre-
senterar de böckerna på ett roligt sätt och då brukar jag tänka på vilken ålder barnen är i och
pojkar flickor och att det är jätteviktigt att de ska.. eftersom jag själv är kvinna, så måste man
tänka till när det gäller killarna, ta med extra mycket böcker till killar och se till deras behov.
För sexåringarna då, jag kan liksom inte kalla det bokprat utan det, jag vet inte vad jag ska kalla
det för.. bokupplevelsestund eller nåt sånt där.. då kan man ju visst berätta om lättlästa böcker,
nybörjarböcker, försöka plocka ut böcker som har en bra historia, för det är inte så lätt att pro-
ducera tillrättalagt lättlästa böcker med en bärande bra historia. Men de som finns vill man ju
gärna ha med sig då. Ulf Stark, han är ju bra i alla sammanhang, så finns han med bland dem
här som vi har dubbla gula prickar på, de här lättlästa böckerna, är det ett sånt säkert kort.”

5.4.2 Göteborg
Hedegård vill tillmötesgå alla barn när hon väljer ut böcker och plockar fram en hel del
olika sorter när hon ska inspirera till läsning. Hon visade mig olika böcker och berättade
om dem. Jag låter i det följande ett långt citat visa hennes sätt att resonera:

”[…] sen är det ofta så att de kommer tillbaka i sin klass och då är de oftast en noll-etta, det är
väldigt vanligt att de är blandade då. Då får de ofta visning och tips på böcker och om de är i
den gruppen får jag ju tänka mycket att vara bred i mina urval. De jättestora böckerna de är ju
härliga […] De har så stor text [visar rätt stort med fingrarna]. Så dem tar jag med. Och en del
kan tycka att de är jättebarnsliga, men de är roliga… Många gånger är det väldigt stor hjälp för
dem som har svårt att börja… så dels att jag tar med böcker för dem som har kommit en liten
bit, vi har ju en läsa-lätt-hylla där det är väldigt många olika stadier. Jag är väldigt förtjust i den
här serien 'läslyftet' och har precis avslutat en vecka här med ett litet projekt med avdelningen,
där jag har köpt in många. Där är det tre stadier: myggan, humlan och trollsländan. Myggan är
då väldigt enkel och sen är de ganska kul tycker jag: Vad blir det? heter en här. ”Vad blir det
om en kniv och en gaffel får barn?” ”Det blir en kniffel”, ”Vad blir det om en stövel och en
mössa får barn?” ”Det blir en stössa”, mycket tok tycker jag att det ska vara alltså.”

5.4.3 Partille
Engberg berättar att de har valt Barnens andra bok som gåvobok eftersom den är bra
både för att läsa lite i själv och att bli läst för av en vuxen. Annars när hon plockar ihop
böcker som lärare vill ha går hon efter deras önskemål. En del lärare och förskollärare
vill ha böcker som passar till barnens åldrar och då väljer Engberg ut mest sagoböcker
men också en del bilderböcker som kan läsas högt. Dessutom tar hon en del faktaböcker
om t ex djur samt några lästräningsböcker. Dock vänder sig inte skolorna till biblioteket
för att skaffa sådant så mycket eftersom de har mycket själva i klassrum och skolbibli-
otek.

5.5 Läsningens betydelse och vad läsning ger

5.5.1 Kungsbacka
Noreen anser att det är viktigt att man läser skönlitteratur under de åren då man är på
gång att börja läsa för att få ett rikare språk, rikare tankar och få möjlighet att sätta ord
på sina egna tankar. Litteraturen kan också hjälpa till med igenkänning beroende på vil-
ken individ man är säger Noreen. Läsningen i sig gör också att läsprocessen går framåt
oavsett vilken nivå man ligger på. Främst är det kanske glädjen i läsandet som är den
bästa kryddan:
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”…så är ju det lustfyllda läsandet av berättelser, skönlitteratur, det hjälper barnet att komma
framåt i läsutvecklingen, det vet vi ju att det är så och det känns viktigt att få vara med där och
hjälpa till med det. Och att vi vet att det är så otroligt viktigt att hålla det vid liv när man är så
pass liten för det ..sen kan det vara för sent, när man inte får det där ljusa minnet av mötet med
boken och läsandet”

Högläsning är viktigt tycker Noreen, det ger närhet och utveckling:

”… och också hur viktigt det är med högläsning inte minst. Det försöker vi prata om på föräld-
ramöten och även på personalmöten, men framförallt föräldramöten, att inte sluta läsa högt för
barnen när de börjar läsa själva. Och där är det flera vinster med det: framförallt är det den där
kontakten vuxna barn emellan, en bok.. det är ju härligt att det är en bra bok, men det är så
mycket det andra, alltså gemenskap och sen att man kan ligga snäppet över barnets läsnivå hela
tiden.”

5.5.2 Göteborg
I intervjun med Hedegård får man nog läsa mellan raderna om vad hon anser att läs-
ningen ger och vad den betyder för barnen. Rent konkret på min fråga svarar hon:

” Mm ja, har inte sexåringen fått rim och ramsor och lek och ord, lek för kroppen och lek för
själen, då har man mycket att göra när man är sex år.. förhoppningen är att lära sig läsa, […] det
är ju grundläggande med tungvrickningarna och semantiken. Att de redan tidigt blir nyfikna på
läsning och ordens innehåll.”

5.5.3 Partille
Engberg yttrar sig följande om läsningens betydelse:

”Mm. oh ja, det tror jag ju är jätteviktigt, det finns väl ingenting som är så viktigt som att man
läser för dem, speciellt nu när de själva ska börja läsa lite grann då, att de får väldigt mycket sa-
gor upplästa för sig. Och jag är väl lite grann av den uppfattningen att man inte behöver skydda
allt för mycket, för en del föräldrar vill så gärna.. de är ju så stora nu så de ska inte läsa några
bilderböcker för dem längre... Men läs många bilderböcker för dem också.”

Engberg fortsätter med att en del läser kanske lite väl svåra böcker, barnen pratar om
Harry Potter, men hon tror att barnen hör om den från sina syskon. Hon tycker att man
kan ”blanda och ge lite hur man vill” – att man inte bara läser serieböcker eller Barbietid-
ningen och så vidare, utan läser sådant för barnen som ger lite mer. Om vad läsningen
ger säger hon:

”Fantasi.. förberedelse för.. och att man tycker att det ska bli roligt att få lära sig att läsa för att
man ska kunna... att man har blivit läst för så vill man ju gärna själv kanske utforska det här
med läsningen då. Framförallt fantasi. Det är ju inte bara för läsningen det är bra att läsa böcker
utan det har ju liksom med hela ens sätt att ta till sig det skolan har att erbjuda.”

5.6 Måldokument och styrande faktorer

5.6.1 Kungsbacka
Noreen berättar att man har skrivna kulturpolitiska mål och dessutom delmål för varje
avdelning. I dessa mål står det att man prioriterar verksamhet som är riktad mot barn
och unga. I Kungsbacka har de en platt organisation vilket innebär att alla som har med
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barn och ungdomar att göra finns inom avdelningen ’Barn och Unga’, det vill säga för-
utom bibliotekarier även filmpedagog, konstpedagog, kulturpedagog och så vidare.
Dessutom har barnavdelningen på biblioteket sina speciella delmål. Men Noreen ut-
trycker också följande:

”Jag tror att jag har egna mål lite, att vi har det allihop.. det finns i ryggmärgen de här kulturpo-
litiska målen, utan att man tänker på dem så finns de, man går ju liksom in i en tradition som
känns bra, .. barnavdelningens arbete här är en lång tradition. Men sen tror jag att utifrån sin
egen personlighet skapar man sina egna mål, det är jag övertygad om… så lägger man sig på
olika nivåer också olika perioder och man utvecklas ju.. det är klart att ens arbetsuppgifter fär-
gas av den person man är också, annars vore det ju tråkigt. […] Det är väl det som jag säger nu
att göra det på mitt eget sätt, att inte vara så styrd då av metod, det kanske är det som är min
metod. ”

Noreen försöker se varje barn när de är på biblioteket och att vara närvarande även om
saker är stressiga för tillfället. Hon försöker vara öppen för nya inslag och tycker att det
är viktigt att vara teoretiskt medveten om språkutveckling och läsandets roll – det vill
säga ha det i bakgrunden i arbetet. Ett mål som Noreen också har är att kolla in trender,
varför det är inne med t ex matteböcker en viss period.

5.6.2 Göteborg
På stadsbiblioteket i Göteborg pågår en omorganisering och måldokumenten är inte
riktigt satta ännu. Man skriver måldokument varje år på avdelningen och dessutom
finns det fasta uppgifter som personalen har. Uppdelningen har varit och är mycket ål-
dersrelaterad – en tjänst har hand om de små barnen 0–6 år t ex och ska för dem ansvara
för mediainköp, kontaktnät och det uppsökande. Den tjänsten är det ingen som har just
nu utan den är utlyst. Hedegård är en av dem som får arbeta på den tjänsten så länge,
men hon har andra områden också. De mål de har haft är att ha sexårsbok (gåvobok till
sexåringar) och att de får komma till biblioteket och få lånekort och träffa personalen.
Därefter håller de kontakt och barnen får återkomma för visningar och bokprat i senare
årskurser. Bibliotekarierna vill också lära känna föräldrarna och ha litteraturkvällar för
dem.

”…de mål vi har haft det är att vi har haft den här sexårsboken, det tycker vi är viktigt att alla
sexåringar i centrum får tillfälle att komma hit och få sitt lånekort, få träffa oss som jobbar här.
Det har vi som en start på nåt sätt, det är en bas.”

Avdelningen på stadsbiblioteket har böcker på ca 40–50 språk. Bibliotekarierna har de-
lat upp språken mellan sig så att det ska bli mer hanterligt med gallring, inköp, läsning,
städning och så vidare. En bibliotekarie ska bli ansvarig för övrig verksamhet riktad
mot invandrare och ha hand om projekt för dem. En annan bibliotekarie har hand om
ordverkstaden och de barn som har läsinlärningssvårigheter av olika former samt kon-
takt med lärare och handikapporganisationer och andra relaterade saker.

5.6.3 Partille
I Partille kommun finns det målsättningar som kallas för ’Barnkulturplan’ berättar Eng-
berg. Den har man arbetat på i flera år och är inte antagen ännu – det tycker Engberg att
man borde göra nu och bli färdiga med. Den riktar sig både mot förskolan och skolan
eftersom de är under samma förvaltning. Tanken är att man ska erbjuda kultur även
inom förskolan och skolan. Det som inte är bestämt ännu är om det är skolans, kultur-
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förvaltningens eller utbildningsförvaltningens uppgift att arbeta med sakerna. Engberg
är samordnare till viss del och hjälper förskolorna och skolorna med att köpa in barn-
kultur. Hon uppger att formerna är ”lite lösa i kanterna ännu”. Både vad gäller kultur
och böcker uttrycker hon sig så här:

”.. vi försöker uppfostra dem till att klara sig själva och sen hjälper vi dem ändå hela tiden
[skratt]”

Engberg berättar att det som styr hennes arbete är någon slags rättvisa att de ska finnas
på biblioteket och köpa in böcker och andra media, att hon ska samarbeta med försko-
lan och skolan (med barn upp till sexårsverksamheten) samt föräldrar. Hon anser att
föräldrarna är en viktig grupp att arbeta med vad gäller barnböcker och barnlitteratur.
Det finns många skolbibliotek i Partille och Engberg och övrig personal samarbetar
med dem och servar med datasystem, köper in en del böcker och gör ordning bokpaket
med mera. Av tradition arbetar de mest med förskolorna och hjälper dem eftersom
skolorna har sina egna skolbibliotek och klarar sig bättre själva.

5.7 Barnbibliotekets miljö

5.7.1 Kungsbacka
I Kulturhuset Fyren har man en tillåtande attityd. Det är många människor som rör sig i
huset och det pågår många olika aktiviteter. Att där finns ett Café och att musikskolan
håller till i några lokaler gör att man känner dofter och hör musik bland annat. Noreen
berättar att det är en vision att stämningen ska vara sådan i huset.

”Och barn ska få låta, det finns ju olika uppfattningar om det naturligtvis, det är ibland... de som
inte tycker om det. Men det är sanktionerat uppifrån så det är från kulturchef ner till... ja, det
tycker vi som arbetar här att det ska vara tillåtande.”

Angående barnavdelningen säger Noreen att de anpassar mycket efter barnen och vill
utöka ännu mer. Nu har de sagogrottan och mycket leksaker. Det finns en ”riktig” häst
och båt för att det ska passa båda könen till exempel. De olika prickarna på böckerna
för att markera läsnivåer samt utbrytningarna är uppskattade av barn och lärare. Noreen
berättar att de lånar ut många fler barnböcker än vuxenböcker i proportion till avdel-
ningarnas storlek.

5.7.2 Göteborg
Hedegård vill göra mycket med barnavdelningens miljö. Vid frågan om de anpassar
miljön efter barnen svarar hon:

”Det har vi verkligen börjat göra och ska fortsätta med. Ja vi har ju bilderbokstråg, det har ju
alla, det är ju inget nytt. Vi försöker tänka på höjden, vi försöker tänka på var skyltningarna är
av böckerna, sen är det ju ofrånkomligt med platsbrist och gallringsbehov, det är inget nytt det
heller, men vi har ju höga hyllor så vi försöker sätta fram pallar också så att barnen kan komma
upp och titta. Vi har köpt nya soffor och vi skulle vilja ha ett sagorum för det har vi inte, varen-
da år tror jag vår chef lägger fram förslaget om utbyggnad. Men det avslås. Men nu ska vi ju i
alla fall få ett rum, inte på detta planet utan på ett annat plan, som vi kan ha som samlingsrum..
för förskolor och klasser av alla slag, det ska bli roligt […]. Men det är härligt att samlas i de
sofforna och så. Sen är det att vi har så mycket öppet, på mindre ställen kanske man inte har
öppet alla dar från tio till åtta och så där, och det gör ju också att man är begränsad när man kan
få lugn och ro.”
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Hedegård tycker inte om SAB-systemet men är tacksam för datasystemet som gör att de
ändå kan ha koll på böckerna. Några utbrytningar förekommer ännu inte men de ska
särskilja och sätta ihop historia och geografi, djursporter och djur. Personalen har just
börjat byta ut rubrikerna på faktahyllorna. På barnavdelningen överlag försöker de tän-
ka mycket på skyltning för att göra det lättare att hitta. Just nu verkar det inte vara full-
ändat utan Hedegård uttrycker att det finns mycket kvar att göra. De får jättemånga frå-
gor från både barn och vuxna och mycket tid i deras arbete går åt till att visa.

5.7.3 Partille
Engberg anser inte att de tänker just på sexåringarna när de ordnar barnbibliotekets
miljö, men resonerar på följande vis:

”När vi inreder biblioteket tänker vi på barn o sådär ... fortfarande passar det ju dem alldeles
utmärkt, jag menar de är ju en grupp som fortfarande kan leka, så barnavdelningen är väl väl-
digt mycket för sexåringar egentligen om man tänker efter. Då kan man väl mer undra vad man
gör för dem som är mellanstadiet i så fall.. för det är väl mera så att ända upp dit kan de ju fort-
farande leka och de tycker om de här djuren och vi har ju en del pussel och såna saker som man
kan pyssla med men det är ju alltid sånt man kan fylla på.”

Vad gäller hylluppställningarna av böckerna hävdar Engberg att man måste visa barnen
var böckerna finns, att de är för små för att hitta själva. Böckerna i bilderbokstrågen kan
de hitta men annars måste de ha hjälp. När Engberg har visningar berättar hon självklart
om hyllorna med kapitelböcker och visar på bokstäverna på knubbarna men förväntar
sig inte att barnen ska hitta själva sedan. Kapitelböckerna är till för dem som kan läsa
(sju-/åttaåringarna, om ens de), så de mindre barnen är hänvisade till den särskilda läsa-
lätt-hyllan vilken man också måste visa dem till. Hon ser mest att sexåringar lånar bil-
derböcker, pekböcker och några faktaböcker.
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6 Diskussion
Diskussionen för jag genom att ta upp de olika frågeställningar jag formulerat i avsnitt
1.2. Min övergripande problemställning är Hur ser barnbibliotekariers läsfrämjande
arbete ut för sexåringar och vilken betydelse har läsning och böcker för den grup-
pen? Det vill jag härmed komma fram till genom att resonera kring frågeställningarna.

6.1 Vad har böcker och läsning för betydelse för barn och deras ut-
veckling?

Att många vuxna tycker att böcker och läsning har betydelse för barn är uppenbart ef-
tersom man annars inte skulle skriva barnböcker, låta barn läsa dem eller arbeta med
böcker tillsammans med barn. Dessutom anordnas det många projekt på bland annat
bibliotek för att få barn att läsa mer. Varför gör man då detta? Vad har böcker och läs-
ning för betydelse? I uppsatsens litteraturstudier och empiriska undersökning kan man
se att en rad olika komponenter och aspekter spelar en roll.

Utvecklingsmässigt har sexåringar kommit en bra bit på väg men har fortfarande myck-
et att tillägna sig eller att mogna in i. Barnen ska växa upp och så småningom bli med-
vetna, ansvarstagande, kritiska (o s v) vuxna. För att barnen ska ha möjlighet att ut-
vecklas positivt behöver de hjälp från vuxna förebilder samt deras stöd och stimulans.
Ekström och Isaksson poängterar att sexåringar utvecklas en hel del och går igenom
olika processer. Barnen börjar bland annat fundera mer på existentiella och moraliska
frågor, ser hur vuxna gör och funderar över olika handlingar och utövar rollekar (barnen
lär sig genom att i lek pröva själva) (Ekström & Isakson 1997, s. 5–6). Barn möter vux-
na med varierande roller i olika situationer: det kan röra sig om föräldrar, äldre syskon
eller släktingar, vänner, lärare, fritidspersonal och så vidare. Det finns också vuxna som
barnen möter mer eller mindre sporadiskt och tillfälligt, till exempel bibliotekarier på
ett bibliotek. Alla vuxna har något att ge eller bidra (medvetet eller omedvetet) till ett
barn. Därför blir också vuxnas roll vad gäller barns läsning av betydelse. Vi kan se i
Chambers ’läsandets cirkel’ att de olika delarna att välja bok, att läsa den och att tycka
om den och vilja läsa mer har vuxenstöd som nav i hjulet (Chambers 1995, s.11). Man
kan således tänka sig att vuxenstöd är en viktig grund för att böcker och läsning ska få
någon betydelse för barn överhuvudtaget. Som vuxen kan man hjälpa barn att få en po-
sitiv inställning till läsning, bli motiverade till att läsa och känna att de lyckas med läs-
ningen.

Vare sig sexåringarna själva kan läsa (ta sig igenom orden och förstå deras innebörd)
eller inte, är högläsning med en vuxen en källa till läsglädje, gemenskap, kunskap och
egen läsutveckling. Vid högläsning, eller berättande, förmedlar en vuxen ett innehåll ur
en text, berättelse eller historia som kan göra att barnet lär sig hur texter är uppbyggda,
lär sig att tolka texter och bilder och förstår mer av sin omgivning och sig själv. En
vuxen kan bland annat förklara svåra saker, berätta vad ord betyder, ge barnet trygghet
vid läsning av hemska saker och ge liv åt berättelsen genom sitt sätt att framföra den.
Som Ekström och Isaksson berättar är sexåringar intresserade av många olika saker och
de ställer många ’hur-frågor’, undrar över gott och ont, funderar över ord, symboler och
bildspråk och vill möta berättelser. Böcker och vuxna kan tillsammans ge svar, stimule-
ra intressen, och göra barnets värld större. Bland respondenterna sa Noreen att hon
tycker att högläsning är viktigt och att det medför en kontakt mellan vuxen och barn
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och att man kan hjälpa barn framåt genom att ”ligga snäppet över barnets läsnivå hela
tiden”. Noreen påpekade att man inte ska sluta läsa för barnen bara för att de börjar
kunna läsa själva. Engberg tycker också att det är jätteviktigt att man läser för barn, sär-
skilt när de nu ska börja läsa själva. Hon tycker att man kan läsa allt möjligt för barnen,
”blanda och ge lite hur man vill” som hon uttrycker det. Dock har hon en känsla av att
en del vuxna ligger många ”snäpp” framför barnen istället för ett, att de läser alltför
svåra texter.

Språkutveckling eller språktillägnan är kanske inte det man främst tänker på när man
som vuxen läser för och tillsammans med barn. Man kanske snarare tänker på att barnet
ska ha en trevlig stund och höra en spännande, rolig eller trevlig berättelse. Förvisso är
man säkert ändå med och betonar och förklarar vissa ord under läsningens gång. Här
och var under min undersökning har jag mött tankarna att man utvecklar sitt språk om
man talar, samtalar, läser, lyssnar och skriver i olika former. Rigmor Lindö förklarar att
det är nödvändigt att ha ett språk för att kunna kommunicera, uttrycka sig, analysera,
tolka symboler, se saker ur olika perspektiv och så vidare. Helt enkelt för att bättre kun-
na förmedla sig och leva med i samhället (Lindö 1998, s. 218). Man kan säkerligen ut-
vecklas väl i sitt språk även om man inte läser så mycket, bara man får språklig stimu-
lans på något vis. Dock kan läsning och språklekar vara en god hjälp. Man får hjälp
med att lära sig fler ord, deras innehåll och utseende, att skilja på form och betydelse,
att leka med ord och hantera dem på diverse vis: göra dem kortare eller längre, böja
dem och forma olika, kanske nya betydelser. Barn kan genom läsning få lättare att bli
språkligt medvetna, vilket är viktigt i fortsatt egen läsning och skrivning (Svensson
1995). Respondenten Noreen uttrycker att läsning i sexårsåldern är bra för att få ett ri-
kare språk, få ord att beskriva sina tankar och tänka nya tankar med.

Brist i språkutvecklingen kan bero på många saker: sjukdomar, utvecklingsstörning,
dyslexi, att man är något sen i utvecklingen eller brist på stimulans. Har man uppenbara
brister i språket när man är sex år får man det svårare att lära sig läsa och skriva. Svens-
son påpekar att det blir kämpigare för individen och svårare att reparera skadorna
(Svensson 1995, s. 23). Hedegård på Stadsbiblioteket i Göteborg är väl medveten om
detta. Hon säger att man har mycket att göra som sexåring om man inte har ”fått rim
och ramsor och lek och ord, lek för kroppen och lek för själen”. Läsningen ger alltså bi-
drag till språkutvecklingen: att man övar sig i ”tungvrickningar” och att förstå ords in-
nehåll, vilket i sin tur gör det lättare att lära sig läsa.

Så genom att ”läsa” (högläsning och egen läsning) kan man lära sig att läsa samt att bli
bättre på själva läsningen. Man kan lära sig hur bokstäverna ser ut och formas till ord
och upptäcka hur det hänger ihop med ordens betydelse – man kan knäcka koden. Man
kan lära sig att läsa snabbare och effektivare så att man inte behöver haka upp sig på
ordens form utan mer kan ägna sig åt deras betydelse och förstå vad en hel berättelse
går ut på (Lindö 1998, Ahlén 1998). Dock har barn även vad gäller läsning olika förut-
sättningar, precis som vid språkutvecklingen. Man kan uppmuntra och hjälpa alla läsare
vidare genom olika slags läsning och olika slag av böcker. Vid intervjun nämnde Nore-
en att läsning av olika slag hjälper barnet framåt i läsutvecklingen och att hon som bib-
liotekarie är glad över att kunna finnas med och hjälpa till i den processen.

Under utvecklingen går barn genom olika läsfaser och läser något olika slags berättelser
efter hand. Utvecklingen sker inte enbart i kontakten med själva berättelserna utan i
samklang med nya upplevelser, ny kunskap, kultur, undervisning, relationer, värdering-
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ar och så vidare. I litteraturgenomgången är det Appleyard som beskriver läsarrollerna
och påpekar att varje barn ska få ta den tid det behöver i varje läsfas. Om man ser till
Ekströms och Isakssons redogörelse för hur en sexåring kan vara och vad som händer i
dess kropp och utveckling så stämmer Appleyards roller överens med den. En sexåring
kan finnas både i ’the reader as player’ och ’the reader as hero and heroine’, men mer
och mer växa in i den sistnämnda rollen. Barn lär sig om sig själv och sin omvärld ge-
nom att leka och fantisera, genom att se den avbildade verkligheten med mer koncentre-
rat innehåll och utifrån det lära sig att kontrollera och sortera sina intryck och upplevel-
ser. Barn vill gärna stå i centrum, och ser sig själv oftast där, vilket de också kan få göra
genom identifikation med huvudpersonerna i de olika sagorna. Där kan det bland annat
få uppleva sig själv som en hjälte som kan lösa problem och klara sig genom svårighe-
ter (Appleyard 1990). Bibliotekarien Noreen säger att litteraturen kan hjälpa barn med
igenkänning på olika vis beroende på hurdan man är som människa.

Barns liv är förhållandevis begränsade och genom läsning kan de vidga sina vyer en hel
del. Axelsson skriver att läsning kan ge nya bilder, fantasi, insikt, kunskap om samhäl-
let, religion, politik och mycket mer (Axelsson 1997). Appleyard nämner att det är just
vid åldrarna sex till nio år som man genom läsningen ska lära sig mycket, att man då
möter tydliga karaktärer och berättarsätt som gör det lättare för dem att tillägna sig sa-
ker (Appleyard 1990, s. 83). Barn kan, enligt Chambers (1995, s. 17), genom läsning få
kulturell identitet, det vill säga gemenskap och referenspunkter med andra barn efter-
som de har läst samma saker. Detta kan sammanlänka barn från olika kulturer så att de
hamnar i en och samma barnkultur. Møhl och Schack beskriver många saker som läs-
ning kan ge barn genom att dela upp litteratur i fyra funktioner. Sammanfattningsvis rör
det sig om att litteraturen kan: fungera som underhållning och en flykt från verklighe-
ten; ge information, värderingar, insikt om samhället med mera och påverka utveck-
lingen av intelligensen; vara terapi för barn i olika situationer och göra så att barn för-
står att det kan finnas lösningar; uppmuntra barnet i dess utveckling av bland annat per-
sonlighet och kunskap om omvärlden. Alla dessa funktioner hänger tätt ihop med fanta-
sin som bas (Møhl & Schack 1981). Det är främst Engberg bland respondenterna som
nämner att läsningen ger fantasi, ”framförallt fantasi”, och att läsningen ger en förbere-
delse för det man kommer att möta i skolan.

Är då allt enbart positivt med läsning kan man undra? Det jag finner i litteraturen som
kan vara negativt med läsning är, till exempel, att om en berättelse är allt för idylliserad
kan det bidra till att barn blir mer isolerade i sin värld, som Møhl och Schack noterar
(Møhl & Schack 1981, s. 104). Möter barnen problem i böckerna, som de själva upple-
ver att de har, och böckerna tar det på allvar kan det leda till terapeutiska och positiva
konsekvenser för barnen (ibid. s. 108 – 112). Om det däremot finns fördömelser och
förlöjliganden av problemen i böckerna kan det gå åt motsatt negativt håll för barnen
tror jag.

6.2 Vad kännetecknar nybörjarläsarens böcker beträffande form och
innehåll?

Eftersom sexåringarna utvecklas åt ett visst håll, ställer vissa frågor och upplever sig
själva på ett visst sätt behöver också böckerna återspegla en värld som barnen kan ta till
sig. Till exempel utvecklas barnens intelligens och som Appleyard beskriver kombine-
ras kognitiva scheman in i varandra så att det blir möjligt att möta nya upplevelser och
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ny kunskap. När barnen är i förskoleåldern upp till ungefär sex år leker, fantiserar, kän-
ner (önskningar, rädslor, längtan) och upptäcker de många olika saker, både i omgiv-
ningen och inom sig själva. I litteraturen de möter finns detta förhoppningsvis på ett sätt
så att barnen kan förstå det och sortera efter behov genom lek och fantasi. När barnen är
lite äldre behöver de omväxlande, välorganiserade och rätt så entydiga berättelser. De
behöver se sig själva i centrum och testa sin identitet, se att de klarar av saker. Så har
Appleyard formulerat det i läsarrollerna. Jag vill komplettera med att åter ta upp Ek-
ströms och Isakssons beskrivning av sexåringar: att de är intresserade av ’hur-frågor’,
av moral, av existens, av saker långt borta samt för länge sedan, av vuxnas beteenden,
av att själva stå i centrum med början till att se ur andras perspektiv, av fantasi, bild-
symboler och så vidare (Ekström & Isaksson 1997). Form och innehåll i nybörjarläsar-
nas böcker bör alltså vara anpassade till det utvecklingsstadium som barnen befinner sig
på. Det är en viss skillnad på de böcker som barnen läser själva och de böcker som blir
höglästa för dem. De böcker som de behöver hjälp med att läsa eller få högläsning ur är
bilderböcker, faktaböcker, sagor och kapitelböcker. Dessa är oftast svåra för barn att
klara av själva. Nybörjarböcker som de kan klara av att läsa själva är pekböcker, bildbe-
rättelser, läseboksserier och lättlästa textböcker.

Vad gäller det innehållsmässiga anser Ahlén att det är viktigt att barnen kan känna igen
sig, att böckerna har fängslande ämnen och en stark början (Ahlén 1998, s. 45) Böcker-
na bör ligga på en lagom nivå, om de känns för barnsliga eller för svåra kan det få ne-
gativa effekter på läsandet påpekar Axelsson. Det beror naturligtvis på individen och
barn behöver läsa flera varierande böcker för att hitta det som passar just dem (Axels-
son 1997, s. 17). Eftersom sexåringarna är väldigt intresserade av många olika saker
kan man läsa många faktaböcker tillsammans, det finns alla möjliga ämnen represente-
rade i dem (ibid, s. 12). Sagor är populära i nybörjarläsaråldern och bland andra Lindö
menar att sagan har en fast struktur med ungefär samma delmoment, vilket gör att barn
lätt kan ta till sig handlingen (Lindö 1998, s. 134). Eriksson anser dock att sagor ska be-
rättas eftersom de kommer mest till sin rätt då, det beror också på att barnen till största
delen hittills har varit i en muntlig tradition. Sagor passar sexåringar eftersom de är
symboliska, tar upp mänskliga villkor och ofta handlar om hur det är att växa och mog-
na (Eriksson1994d, s. 108). Vidare finns det en mängd olika sagor från många länder
och tider som ger kunskap om människor och diverse situationer. Barn kan få hjälp att
bearbeta egna situationer och perioder i livet genom att läsa sagor menar Axelsson,
dock kanske inte de sagor i bilderboksform som hon tycker har förlorat sin ursprungliga
mängd detaljer (Axelsson 1997, s. 9). Det är en fördel om böckerna är lätta och roliga
så att barnet vill och kan ta sig genom hela boken. Roliga böcker är många gånger lätta
att läsa eftersom de är uppdelade i episoder. Eriksson uppmärksammar på den humor-
och göra-bort-sig-problematik som kan finnas vuxna och barn emellan (Eriksson 1994a,
s. 50–51). Vuxna och barn tycker att olika saker är roliga, jag kan därför tänka mig att
vuxna ibland inte kan hjälpa barn att hitta just de böcker som barnen skulle tycka var
roligast. Det är tydligt att respondenten Hedegård tycker om roliga böcker och vill visa
barn dem. Hon säger vid ett tillfälle ”mycket tok tycker jag att det ska vara”. Noreen
anser att innehållet bör ligga nära barnens vardag. Noreen tänker då främst på böcker
som barnen kan klara av att läsa själva, böcker som är välskrivna och lättlästa. Hon
uppmärksammar också att det viktiga är att barnet uppfattar något positivt med boken
och då spelar det ingen roll om man som vuxen inte tycker att det är så värst bra inne-
håll i boken. Alla tre bibliotekarier förespråkar ett varierat utbud av böcker som man lä-
ser för barnen eller som barnen får läsa själva. Engberg förespråkar bra bilderböcker
och sagoböcker.
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För att barnen ska kunna ta till sig innehållet behöver också formen vara på en sådan
nivå så att barnen kan klara av läsningen. Kännetecknen för form i nybörjarböckerna är
att de ska ha många bilder, lagom med text: en eller ett par rader på varje sida, stor stil
och tydligt typsnitt, stort radavstånd, ojämn högermarginal, enkla, konkreta och målan-
de ord. Om det är mycket text i boken bör det finnas stycke- och kapitelindelning och
avbrott med bilder. Antalet personer är också viktigt, att det inte är för många och blir
svåra att hålla reda på (Ahlén 1998). Axelsson nämner att i böcker för lästräning är
texten viktig och boken kan ha få bilder så att texten blir central (Axelsson 1997, s. 17).
Bokens tjocklek spelar också en roll, det är roligt att kunna läsa tjocka böcker, särskilt
när andra barn i omgivningen gör det. Då är det bra om det finns lättlästa tjocka böcker
som nybörjarläsare eller barn med vissa svårigheter också kan ta sig igenom (Törnfeldt
1994, s. 205 – 206). Hedegård visar mig vid intervjutillfället en mycket tjock, lättläst
bok. Hon säger att man kan ge den boken till ett barn om man vill stärka dess självför-
troende. Den kan alla barn klara av att läsa, där finns ett ord på varje sida och jättevack-
ra bilder. Hedegård jämför den med lite äldre barns böcker, att det är ”nästan Harry
Potter”. Noreen säger också att när man är på väg att knäcka koden så vill man ha en
riktig bok och berättar att det finns många lättlästa böcker som skiljer sig från bilder-
böckerna. Visserligen finns det också många bra bilderböcker som kan fungera som lä-
seböcker för sexåringar med bra och enkel text med bilder som ger stöd åt texten. An-
nars är bilderböcker oftast tänkta att läsas högt. Det är inte alla barn som kan ta sig ge-
nom vanliga böcker utan behöver möta samma innehåll fast i annan form. Därför finns
det böcker för barn med särskilda behov: ’talböcker för lästräning’, ’bok och band’,
’bok och kassett’, ’långsam, tydlig inläsning för seende’ samt ’specialinläsning för se-
ende’, bok och band med ’facklitteratur för seende’ (Ahlén 1998, s.46–47).

6.3 Hur tänker barnbibliotekarier när de väljer ut böcker som de ska
förmedla?

Barnbibliotekarier är en grupp av vuxna som kan vara med och påverka att barn läser
böcker och vad de läser. De har förhoppningsvis en stor kunskap om barnlitteraturen
och om barn. Om de förvaltar sin kunskap väl kan de hjälpa barn att hitta böcker som
passar just dem. Om vi ser till Chambers ’läsandets cirkel’ angående förmedling av lit-
teratur får barnbibliotekarierna gå efter vad det finns för bokbestånd och hur tillgången
är av böcker när de väljer. De kan prata om böcker i organiserade bokprat eller mer en-
skilt med barnen när de är på biblioteket (”vardagsprat”). De kan också förmedla via
skyltning (Chambers 1995, s. 11). Jag ser att barnbibliotekarier står inför flera valsitua-
tioner: de väljer inte bara när de ska förmedla böckerna till barn i en viss situation utan
har valt redan tidigare vid inköp och vid gallring (barnbibliotekarien är formaren av
bokbeståndets utseende). Vid dessa tillfällen kan det hända att barnbibliotekarien väljer
bort sådana böcker som skulle passa vissa barn, likaså vid bokprat (av olika former) och
skyltning. Svårigheter vid klassbesök och bokprat är att det inte alltid finns tillräckligt
med böcker, vissa böcker försvinner fort från hyllorna och en del barn får välja andra
böcker än de egentligen vill ha. Barnbibliotekarien får då försöka göra det bästa av situ-
ationen och komma med nya tips på likvärdiga böcker eller andra som också kan tänkas
passa. Förmedling av böcker kan också ske vid föräldramöten eller informationsstunder
för lärare. Då får barnbibliotekarierna med tanke på barnen välja böcker som kan tilltala
lärarna och föräldrarna så att de vill förmedla dem vidare. Vid dessa tillfällen kan bibli-
otekarierna också förmedla litteratur för vuxna angående barn och barns läsning.
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När barnen är små kan de inte läsa själva utan får ta del av böcker och sagor genom att
lyssna och titta på bilder. Antingen framförs berättelserna genom fritt berättande eller
högläsning från en bok. Barnbibliotekarierna får tänka på att välja ut böcker till klasser-
na som fungerar att läsas högt, som de flesta barn kan tänkas roas av och få ut något av.
Svensson skriver om betydelsen av att högläsa något som ligger nära barnen i deras
vardag, att det ger barn en större upplevelse av det de får höra. Hon skriver också att
barn mellan fem och sju år behöver få ta del av lite svårare böcker ibland, vilka har mer
text och inte så många bilder för att fantasin ska kunna stimuleras (Svensson 1995, s.
31). När barnen är sex år ska de snart, eller har börjat, kunna läsa lite själva. Mötet med
boken och berättelsen blir då annorlunda. Man ska själv kunna förstå vad krumelurerna
på boksidan står för och kunna få ut ett innehåll ur texten. Barnbibliotekarierna kan
hjälpa barnen att hitta sådana böcker som är möjliga för dem att klara av att läsa på
egen hand.

Barnbibliotekarier behöver välja ut böcker med tanke på att barnen ska komma framåt i
sin läsutveckling. Lindö beskriver de olika stadierna i läs- och skrivutvecklingen: prelä-
sande och preskrivande; situationsläsande och situationsskrivande; helordsläsande och
helordsskrivande; grammatiskt och effektivt läsande och skrivande (Lindö 1998). Barn
ska alltså med vuxnas hjälp kunna hitta en bok som passar den faktiska läsnivån och
samtidigt kunna föras framåt i utvecklingen. Barnbibliotekarierna behöver också tänka
på språkutvecklingen och välja böcker med ett bra språk, med rim och ramsor som gör
att barnen övar språkligt tänkande och formande. En del barn kan dock vara sena läsare,
andra kan ha läs- och skrivsvårigheter och ytterligare andra kan ha dyslexi. Dessa barn
behöver också något som passar dem. Barnbibliotekarierna får också tänka på dessa
kategorier av barn när de väljer litteratur. De får hjälpa dem att hitta böcker som är in-
lästa på band eller på annat vis är utformade som en hjälp för barnen att komma framåt i
läsningen och läsutvecklingen. Ahlén påpekar att det kan påverka självkänslan och
självförtroendet om man inte kan läsa så bra (Ahlén 1998, s. 22). Vuxna har en viktig
funktion i att stödja dessa barn så att de inte halkar efter ännu mer och får må dåligt i
onödan.

Den stund då respondenten Noreen förmedlar böcker till sexåringar vill hon inte kalla
för bokprat utan snarare för bokupplevelsestund. Så pass små barn blir inspirerade av att
höra en berättelse istället för att få fem/sex boktips i ett regelrätt bokprat, menar hon.
Ibland har hon förvisso med sig några lättlästa böcker som hon berättar lite om och då
försöker hon välja böcker som har en bra historia. Vid bokprat brukar Noreen tänka
både på killar och tjejer så att alla kan få något som passar, hon poängterar att hon som
kvinna särskilt får tänka till när det gäller killarna så att de inte kommer på undantag.
Hon väljer lustbetonade böcker när hon plockar ihop uppsättningar som ska till klasser,
eftersom lusten är viktig, samt tar med bilderböcker som barnen kan läsa i själva, be-
rättelser på band och en del litteratur till personalen (både pedagogisk litteratur och tid-
skrifter). Hedegård uttrycker i intervjun att hon vill tillmötesgå alla barn när hon för-
medlar böcker och visar på ett varierat och brett utbud för att inspirera. Vid klassbesök
får barnen tips på böcker och då har hon med sig både stora och små och visar. De stora
böckerna tycker en del är barnsliga men de är bra för dem som har svårt med att komma
igång. För dem som har kommit längre i sin läsning har hon med böcker från läsa-lätt-
hyllan. Hedegård tänker mycket på det roliga i det som förmedlas i böckerna. I Partille
har man valt en gåvobok som sexåringarna får, Barnens andra bok, och den har valts på
grundval av att den går bra för barnen att läsa i själva samt att bli höglästa för av en
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vuxen. När Engberg ska förmedla böcker till klasser går hon efter lärarnas önskemål.
Om lärarna inte vill ha något specifikt utan att det ska passa till barnens åldrar väljer
Engberg sagoböcker, bilderböcker som man kan läsa högt i klassen, faktaböcker och
några lästräningsböcker. Man kan se att barnbibliotekarierna tänker på form och inne-
håll när de väljer böcker: de väljer att visa och ge dem bilderböcker, sagor, faktaböcker,
nybörjarböcker och lättlästa böcker.

Som jag redan nämnt kan man förmedla böcker via skyltning. I vidare mening kan man
förmedla genom den miljö man skapar på barnbiblioteket. Barnbiblioteksrummet måste
därför vara tilltalande för barn, för att de ska vilja närma sig det och dess böcker. Skylt-
ningen och urvalet av böcker bör tilltala, likaså övrig inredning. Bland de bibliotek som
jag besökte var det Kungsbacka som hade skyltat med flest böcker, de andra två biblio-
teken var lite sparsamma med det. Ingen av mina respondenter nämnde specifikt att de
förmedlar litteratur genom miljön, inte i samband med den frågeställningen i alla fall.
Alla tre bibliotek hade många saker i barnavdelningarna som kan tilltala barn och få
dem att vilja vara där och också lockas av böckerna anser jag.

6.4 Hur går det till när barnbibliotekarier förmedlar litteratur till
barn? Vilka metoder och projekt används?

Hur går det till när barnbibliotekarier förmedlar litteratur till barn? och vilka metoder
och projekt används? är de frågeställningar i uppsatsen som tar störst plats, det finns
mycket att säga och ta upp om litteraturförmedling i praktiken. På varje bibliotek har
man någon slags metod och man formar olika projekt, många liknar varandra men stora
variationer finns också. Jag vill börja med att ta upp måldokumentens roll för att sedan
gå vidare till förmedling via miljön och till sist komma till de verksamheter, projekt och
arrangemang man gör för sexåringar och förmedlarna på biblioteken.

Barnbibliotekarierna styrs i sitt arbete av de måldokument som finns på arbetsplatsen.
En målsättning som formulerades 1975-76 inom SAB hänger i stor mån med fortfaran-
de, ”att nå ut till alla barn” (Passa upp, passa, passa vidare? 1982, s. 17). För att nå bar-
nen behöver man också nå de vuxna som är nära barnen. I Kungsbacka står det i inrikt-
ningsmålen att man ska nå alla barn och unga, föräldrar och berörda vuxna. När jag in-
tervjuar Hedegård förstår jag att de på Stadsbiblioteket inte kan ha som målsättning att
nå precis alla barn. I staden finns så oerhört många barn och därför satsar de på att bju-
da in de årskurser som finns i närområdet främst och sedan de som har önskemål om att
få komma. Det syns istället tydligt i målsättningarna på Stadsbiblioteket i Göteborg att
man ska nå förmedlarna. Ordnar man arrangemang för förmedlarna kan man via dem nå
väldigt många barn.

I litteraturgenomgången kan vi se att barnbibliotekets uppgifter består av att tillhanda-
hålla information, bokprat, boksamtal, sagoberättande, skrivarverkstad (och liknande),
att hålla ordning på och upprätthålla lokalerna, boksamlingarna, utrustning och admi-
nistration. Detta ska man helst göra genom att använda sig av varierande och spännande
metoder, förnya sina arbetssätt och ha projekt för att utveckla verksamheten. En över-
gripande tanke är ”att ge rätt bok till rätt barn vid rätt tidpunkt” (Eriksson 1994c, s. 43).
Jag finner den tanken bra men mycket svår. Som bibliotekarie lär man kanske känna en
del barn lite bättre och träffar dem återkommande, men många träffar de bara en gång. I
många målsättningar finns det formulerat att bibliotekarierna ska lära barn och personal
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att hitta i biblioteket. Barnbibliotekarier kan uppmuntra och hjälpa lärare att använda
böcker i undervisningen på olika vis och också ge dem fortbildning i den nya aktuella
litteraturen. Målet är ju att försöka stimulera/öka barnens läsintresse och motivation.
Ahlén skriver att motivation kan ges genom innehållet i boken och om man arbetar med
boken på ett lustfyllt sätt kan det ge mycket (Ahlén 1998, s. 31). Det ser vi i de olika
projekt- och metodbeskrivningarna i litteraturen att man gör på många håll. Biblioteka-
rierna kan vara med i denna process och det strävar man efter i Göteborg och Kungs-
backa enligt deras måldokument. De ska bland annat främja och stimulera läsintresse,
främst för barn och ungdom. I Kungsbackas beskrivningar av arbetsuppgifter står det
till exempel att de ska initiera, utveckla och genomföra skapande verksamheter och
projekt. Noreen har bland annat uppgifter som att möta Lek- och Lärbarn och lågstadi-
um, ha bokpresentationer, sagostunder och program för barn. I Göteborgs målsättningar
ska man prioritera läsfrämjande åtgärder med visningar och bokprat samt sexårsverk-
samhet. De har också formulerat att de ska ha programverksamhet på lördagar med fa-
miljeaktivitet, intresseväckande program för åldern 6–12 år och utställningsverksamhet
samt en generell målsättning att göra barnavdelningen levande, öppen och föränderlig.
Hedegård berättar att de haft som mål att barnen ska få sexårsbok, komma till bibliote-
ket och få visning och lånekort samt träffa personalen. De tycker att det är viktigt att
försöka lära känna föräldrarna och erbjuda dem litteraturkvällar. Eftersom jag inte har
några måldokument från Partille att gå efter kan jag endast gå efter det som Engberg
talade om målsättningar. Hon berättade om att de ska erbjuda kultur för förskolan och
skolan och att hon är med och samordnar den. Hon hjälper dem med böcker och datasy-
stem och känner att hon styrs av en rättvisetanke att de ska finnas på biblioteket och
köpa in böcker och andra media. Den mesta verksamheten riktas mot förskolan efter-
som skolorna klarar sig bättre själva med sina skolbibliotek.

Något som säkert gäller alla bibliotekarier men som främst framkommer i intervjun
med Noreen är att de skrivna målen ”finns i ryggmärgen” och så utvecklar hon egna
mål utifrån sin personlighet, att arbetsuppgifterna färgas av den hon är. Hon tycker att
hon utvecklas under olika perioder och lägger sig då på varierande nivåer. Hon gör sa-
ker på sitt sätt och anser att det är hennes metod att inte vara så styrd av någon ”metod”.
Mål hon har för egen del är bland annat att se varje barn när barngrupper är på bibliote-
ket och då vara närvarande i det hon gör. Hon är öppen för nya förslag, försöker vara
medveten om trender, språkutveckling och läsandets roll.

Miljön har en stor del i litteraturförmedling. Där kan bibliotekarierna stimulera till läs-
ning utan att själva synas och prata om böckerna. Med hjälp av miljön kan man locka
barnen till böckerna, om man har gjort den attraktiv för dem. Nilsson anser att barnbib-
liotekarierna ska variera utseendet på lokalen så att den känns attraktiv för barn varje
gång de kommer dit (Nilsson 1994c, s. 72–73). Sexåringar har ett stort intresse för olika
saker, vilket gör att man bör arrangera barnbiblioteket med en mängd för dem intres-
santa saker. Sexåringar vill testa många saker och också testa sitt eget sätt att vara på.
Ekström och Isaksson beskriver hur de vill klänga och hänga över olika möbler, inte
bara sitta vid ett bord när de läser eller arbetar med något och att de vill leka vilda lekar
samt skapa (Ekström & Isaksson 1997, s. 7). Det är intressant att se om biblioteken ser
till sexåringarnas behov och låter dem vara som de är. Jag kan inte uttala mig om varia-
tionen av miljön på de bibliotek jag undersökt eftersom jag endast varit där en gång.
Dock kan jag tänka att det är alltför tidskrävande att variera ofta. I Kungsbacka har de
redan vid entrén stora klistermärksäpplen på golvet som barn kan bli lockade av, följa
och hitta till barnavdelningen (äpplena leder kanske till ”läsa lätt”-hyllorna eftersom det
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är en symbol för böcker för barn med handikapp). Saker som kan locka barnen och sti-
mulera dem är den stora sagogrottan och akvariet, att där finns många olika föremål,
leksaker, utställningar gjorda av barn, lekhörna med ritbord med mera. Utanför biblio-
teket finns en stor trähäst och en stor träbåt att gå ut och leka på. Noreen berättar att det
är en tillåtande attityd i hela kulturhuset och att barnen ska få låta och vara som de är.
Hon informerar om att hästen och båten finns för att det ska passa båda könen. I
barnavdelningen finns en informationsdisk och en dator så att barn ska kunna ställa sina
frågor och söka information eller använda CD-ROM. I Göteborg lockar man med en
drake ovanför ingången till barnavdelningen, alfabet och målningar på väggarna, skåp
med sagolandskap och mjukisdjur i fönstren. Där finns också spel och ’Fia med knuff’-
bord om man vill pyssla med något annat än böcker en stund. Dock finns där inga lek-
saker att leka med. Hedegård säger att de har börjat anpassa miljön och ska fortsätta
med det. Även här finns en informationsdisk i barnavdelningen och flera datorer. Eng-
berg i Partille berättar att de har tänkt mycket på barn, inte bara sexåringar, när de ord-
nat miljön på avdelningen men att den passar sexåringar alldeles utmärkt. Det kan man
också se när man tittar sig omkring: bilder i kartong med bok- och sagofigurer, glas-
montrar med mjukisdjur och dockor, skåp med dinosaurieleksaksfigurer, pussel, träkista
med böcker och så vidare. Sagorummet står låst och är kanske inte så lockande i sig,
men det är bra att det finns. Avdelningen har ingen egen informationsdisk och jag hop-
pas och tänker att den lilla bokfiguren på bibliotekets enda informationsdisk kan locka
barnen att gå dit och ställa sina frågor.

Självklart är böckerna i sig den största delen av miljön, där de står på hyllorna eller
finns i bilderbokstrågen. De böcker som finns i bokbeståndet och som finns tillgängliga
är de böcker som barnen kan möta och lockas av. Böckerna är mer eller mindre synliga
där de står, en del hittar barnen själva, andra behöver hjälp för att synas och vilja bli
lästa i. Bibliotekarierna kan därför skylta med böcker som de anser skulle vara bra, roli-
ga eller på olika vis nyttiga för barn att läsa. Det handlar om att ge boktips utan att prata
om böckerna. Komponenter som kan vara viktiga i denna slags litteraturförmedling är
hur man har skyltat med boken, om man har gjort det attraktivt med leksaker och ut-
ställningsföremål intill boken och så vidare eller låter boken tala själv med sitt förhopp-
ningsvis lockande omslag. Jag uppfattar skyltningen i Kungsbacka som att vara bra: de
har böcker på andra eller tredje hyllplanet nedifrån så att barn kan se dem. Hyllsektio-
nerna i sig är rätt låga så att barn i sexårsåldern kan se de böcker som står högst upp. I
Göteborg har man höga hyllor och inte så mycket skyltning, höjden på hyllorna gör att
det skyltas lite både i vuxnas och barns huvudhöjd. Det är nog meningen att de vuxna
ska hitta nybörjarläsarnas böcker eftersom en skylt med ”Böcker för DIG som nyss lärt
dig läsa” finns högt upp. Det finns inga speciella symboler eller liknande så att barn kan
hitta vissa böcker. Hedegård säger att de försöker tänka på skyltning och höjden på
hyllorna, att de sätter fram pallar så att barnen ska kunna se böckerna på de högre hyll-
planen (dock såg jag inga pallar), men att de har mycket kvar att göra. I Partille finns
det inte heller mycket skyltning, jag hittade bara exponerade böcker vid hyllorna med
poesi, rim och ramsor. Engberg säger uttryckligen att man måste visa barnen hyllorna,
att det är omöjligt för dem att hitta själva när de är små, förutom bilderböckerna som de
lätt hittar själva. Jag är av den åsikten att man nog kan göra mycket från bibliotekets
sida så att sexåriga barn hittar andra böcker än bilderböckerna.

För att böckerna ska bli förmedlade kan man välja att organisera dem så att barn hittar
dem lätt. En del anser att SABsystemet är för svårt för barn och att man behöver välja
andra sätt. I Passa upp, passa, passa vidare? menar man att bibliotek inte ska göra allt
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för många utbrytningar eftersom man vill att barn ska lära sig hitta systematiskt och är
rädda för att de inte gör det annars (Passa upp, passa, passa vidare? 1982, s. 57). Frågan
är vilket som är bäst – att barnen lär sig hitta systematiskt eller att de hittar de böcker
som de vill läsa. Jag tror nog att barn lär sig hitta systematiskt så småningom ändå. I
Kungsbacka har man tydliggjort läsmognadsnivå och kategorier genom markeringar på
ryggarna. De har utbrytningar med samtalsböcker om djur, natur, historia och Beskow-
böcker. Noreen berättar att prickarna och utbrytningarna är mycket uppskattade av både
barn och vuxna. Lite liknande har de i Partille där de har röd prick på bokryggarna för
faktaböckerna och grön prick för lättlästa böcker. I hyllsektionen med lättlästa böcker
finns det också talböcker, böcker för lästräning och Bok och band samt en ”äppelhylla”
med böcker för barn med handikapp. Det är bra att ha sådana hyllsektioner där allt är
samlat som har med lättare läsning att göra. I Göteborg har man inte haft några utbryt-
ningar men har nu börjat så smått att ordna det. Man ska t ex sätta ihop geografi och hi-
storia. Hedegård säger att hon inte tycker om SABsystemet, men att de tack vare data-
systemet kan hålla ordning på böckerna. ’Börja-läsa-böckerna’ var lätta för mig som
vuxen att hitta och har ett barn väl hittat till bilderbokstrågen kan det nog hitta dit också
eftersom de är nära varandra.

Chambers anser att man bör visa att läsning har ett värde i sig genom att ha läsplatser
där man kan sitta en längre stund och koncentrera sig på en bok. Han rekommenderar
läshörnor med bokaffischer, kuddar, bekväma möbler, sittsäckar och bord om utrymme
finns för det (Chambers 1995, s. 37–38). I Kungsbacka kan man sitta och läsa vid rit-
bordet, med risk ibland för att bli störd av någon som leker eller ritar. Stadsbiblioteket i
Göteborg har flera bord med stolar samt de två sköna sofforna. I Partille kan man också
sitta bekvämt i den mjuka hörnsoffan, fyrsittssoffan, på de stora mjukdjuren eller på
stolar vid bord.

Många är det som kommer till bibliotek av sig själva och låter sig lockas av böcker,
miljön eller av annat som finns att göra där. Många lånar böcker eller annan media.
Dock är det inte alla som hittar till själva biblioteket och då spelar det ingen roll huruvi-
da miljön är lockande eller ej, något annat får dra dem dit för att de ska kunna avgöra
om de vill lockas av det som finns där eller ej. Bibliotek har därför en verksamhet som
de kallar för uppsökande verksamhet, vilket innebär att man ska nå människor där de
befinner sig. Barnbiblioteket vill nå alla barn, därför får de söka upp barnen på till ex-
empel förskolor och skolor. Det uppsökande arbetet idag går dock, för det mesta, inte ut
på att bibliotekarierna själva åker till barnen utan att man skickar inbjudningar till lärar-
na och låter klasserna komma till biblioteket. Det är också så man gör i Kungsbacka,
Göteborg och Partille: man skickar ut inbjudningar till sexårsverksamheterna på skolor-
na på höst eller vår och så får de ringa och boka in besök.

För att den uppsökande verksamheten ska fungera krävs ett gott samarbete skolor, för-
äldrar och bibliotek emellan. Samarbetet kan bestå av fortbildning, olika slags service
till förskolor och skolor, samordning av kultur, medverkan på föräldramöten och upp-
muntran angående litteratur. De tre bibliotekarierna jag intervjuat har samarbete på lite
olika vis. Noreen uttrycker att hon anser det viktigt att det fungerar med förskollärare,
lärare och föräldrar för att läsförmedling till barnen ska fungera, därför lägger hon
tyngdvikt på fortbildning (presenterar hela årets utgivning av barn- och ungdomsböck-
er) och samarbete (t ex med talpedagog som är med och tar upp facklitteratur och
språkutveckling) samt är med på föräldramöten ibland. Hedegård samarbetar med sko-
lorna i centrum och har haft ett möte med lärare. Det verkar finnas mer ”konkurrens” i
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Göteborg. Margareta Dahlström ordnar mycket fortbildning och BTJ erbjuder också
olika tjänster. Det innebär att Hedegård inte behöver anordna fortbildning, men hon
skulle gärna vilja ha litteraturkvällar med nya böcker och liknande för lärare. Vad jag
kan se är konkurrens både en avlastning för biblioteket samt, lite mer negativt, att fokus
tas bort från det. I Partille samarbetar man med skolan, förskolan, fritidspersonal och
föräldrar i viss mån för att nå barnen. Dock har man endast till liten del fortbildning och
låter andra komma och hålla föredrag eller sprider vad som händer i Göteborg och i lä-
net.

Vad gör man då för sexåringarna för att locka dem till att läsa? För att förmedla litte-
ratur? I litteraturgenomgången ser vi många exempel på hur barngrupper får komma till
biblioteket, se hur där ser ut och vilka böcker som finns samt höra saga, få gåvoböcker
och lånekort med mera. Man vill göra mötet med biblioteket och böcker inspirerande så
att barnen får upp ett intresse för det. I till exempel Markaryd, Trelleborg, Karlskoga,
Kumla och Mölndal får sexåringarna böcker på biblioteket för att använda i skolan på
olika vis: sjunga, dramatisera, måla, jämföra böcker, rimma och ramsa, ha olika teman
och arbeta i olika material. Allt för att stimuleras och få upp ögonen för språket och att
det är roligt att läsa. Man gör också många andra saker för att barnen ska tycka att det är
roligt, t ex: i Trelleborg har man bokparad i slutet av ’bokåret’; i Gävle har man en läse-
cirkel som avslutas med bokfest; i Kumla har man haft dockteater; i Mölndal ordnar
man en mängd olika aktiviteter på biblioteket, bland annat teater; i Piteå satte man upp
en sagomusikal av ’sagan om Egon’. På många håll har man också sagoverkstäder och
arbetar med sagor på olika sätt. I Jämtland har man försökt främja läsning genom att ha
’bok och film’ på bokbussarna. Alla dessa saker sker och har skett antingen i projekt
eller i den vanliga verksamheten, många gånger vill man att projekten ska övergå till att
vara rutin. Dock kan en del projektformer vara hållbara till viss del men inte i längden.
Respondenten Noreen berättade att den övriga verksamheten fick ligga nere under deras
projekt ’Läs för katten!’ och så kan det nog vara under många projekt att annat blir li-
dande.

Alla tre respondenter tar emot sexårsgrupper och visar dem biblioteket, talar om vad
bibliotek innebär, vilka böcker de har (främst nybörjarläsarböckerna och faktaböckerna)
och hur man sköter böckerna. De utformar stunden på sitt eget vis, så som det passar
deras personligheter. Det verkar vara viktigt att anpassa förmedlingssituationer efter
hurdan man är så att man kan göra ett ärligt och uppriktigt intryck. Noreen hävdar be-
stämt att det första biblioteksbesöket är en bra läsförmedlingsmetod, om man gör det på
sitt eget sätt och lustfyllt, eftersom barnen då är mottagliga. Hedegård använder sig av
boklek (där hon har satt ihop ett eget program som passar henne) medan Engberg gör
det till viss del (”bokleksinslag”) och Noreen inte alls. Bokprat verkar vara något som
respondenterna modifierar för att passa målgruppen sexåringar. Noreen kallar det för
bokupplevelsestund och Engberg bokinformation. Hedegård nämner inget namn på det
men det är uppenbart att hon visar på olika böcker så att alla kan hitta något som passar.
I Göteborg och Partille får barnen i sexårsgrupperna varsin gåvobok, Barnens andra
bok. Hedegård berättar att hon läser ur den för dem och visar bilder och Engberg näm-
ner att de tittar i den. Noreen tycker att det är viktigt att barnen får med sig en historia
från sitt sexårsbesök på biblioteket och därför högläser eller berättar hon en saga i sago-
grottan. Någon form av högläsning sker alltså på dessa bibliotek i samband med bibli-
oteksbesöken. Hedegård vill göra besöken mysiga och roliga, hon vill också försöka få
barnen att se att biblioteket och böckerna är en skatt som tillhör dem, hon vill göra dem
nyfikna och intresserade bland annat genom att fantisera om hur böckerna berättar sina
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historier för varandra på nätterna. Sammantaget vill hon förmedla att det är roligt att
läsa, men att det är som en skattjakt – att man får kämpa för att komma dit. Engberg be-
rättar att hon inte vill skjutsa på för mycket med läsningen, eftersom de flesta inte börjat
läsa ännu. Hon lägger inte upp sexårsbesöket som om de är läsande barn utan hörande
barn. Jag tror att hon tycker att det blir jobbigt för dem som inte kan läsa annars. En nå-
got olika syn har bibliotekarierna också angående lånekort. Noreen berättar att hon och
barnen pratar om vad lånekort är och det är ett högtidligt överlämnande av det under
sexårsbesöket. Barnen får också använda kortet när de övar sig på självutlåningssyste-
met efter att de hittat en eller flera böcker som de vill ha. Det tycker Noreen ger barnen
en skön självkänsla. I Göteborg får man också sitt eget lånekort under besöket. Däremot
får man som sexåring inget lånekort med sig hem efter biblioteksbesöket i Partille.
Engberg anser att det är först i tvåan eller trean man behöver det, att det är då man går
och lånar själv. Visserligen får sexåringarna lånekortsinformation med sig hem till för-
äldrarna och så är det upp till dem att komma och skaffa kort till sitt barn. På grund av
att barnen inte har något lånekort blir det inte heller att de lånar böcker under sexårsbe-
söket, grupperna brukar nöja sig med gåvoboken. Visst kan det räcka med att få en bok
med sig hem, men jag tänker ändå att det skulle vara spännande för barnen att få välja
ut en annan bok också och få pröva på det som de just har hört att man använder bibli-
oteket till. På så vis skulle intrycket förstärkas.

I Kungsbacka, Göteborg och Partille har man andra verksamheter för att barn ska få ro-
liga möten med böcker och kultur. Noreen berättar att de har sagostunder på lördagar,
vilka ibland formas som saga-bild-verkstad. Projekt som de förut anordnat var bland
annat ett mycket uppskattat saga-, bild- och teaterprojekt där barnen fick stimuleras ge-
nom olika sätt att närma sig sagorna och ’Att erövra språket’ som syftade till att ge stör-
re intresse för språkets betydelse för förskolebarn. I Göteborg har man olika aktiviteter
och utställningar, t ex på lördagar. På biblioteket i Partille har man teater ibland på hel-
gerna.

Vad det gäller barn med särskilda behov bör biblioteken informera föräldrar, lärare
och personal om vad som finns som extra hjälp. Det kan röra sig om talböcker, kassett-
böcker, specialvisningar, sagostunder och program av olika slag. Samarbete med lärare
gör också att bibliotekarier får lättare att se de barn som behöver mer av deras hjälp och
kunskap. I Göteborg har de en del verksamhet riktad till denna grupp av barn. Bland
annat har de en ordverkstad och har haft en teateruppsättning som hette ’En klok bok-
tok’. Den var mycket uppskattad och Hedegård hoppas att den födde läsglädje. Något
som är märkligt och som Hedegård uppmärksammade i samband med dessa föreställ-
ningar, är att en del lärare säger att de inte ska låna böcker eftersom de har böcker
hemma. Dock är det just då som barnen är intresserade av de böcker som den kloka
boktoken har berättat om. Hedegård påpekar att det är i nuet man ska fånga barnen, i det
som de känner glädje för just då. Hon ser hur barn är utlämnade åt vuxna. Jag håller
med: får man inte läsa det man lockas av kvävs lusten och man glömmer sedan av att
man hade lust. Hedegård anser att man måste jobba med hela kroppen med boken och
att de på biblioteket kan bli mycket bättre på att samarbeta med andra pedagoger. Hon
säger ”jag tror inte man kan lära sig läsa om man inte får ta in boken med hela själen
och hela kroppen, alla sinnen alltså”. Barnbibliotekarier behöver bli bättre på att levan-
degöra böcker.

Det är roligt och intressant också att se projekt så som ’Det stora Örsprånget’ och ’Al-
las barnbarn’ där pensionärer utbildas till sagotanter och sagofarbröder eller ’Läs för
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mig pappa’ där pappor fick utbildning om böcker och läsning. Två stora satsningar i
Sverige har varit ’Läs 2000!’ (kontaktnät av läsfrämjare (skol- och barnbibliotekarier
och lärare)) i hela Sverige samt Läsrörelsens arbete för att främja läsning under 2000
och 2001. Den sistnämnda kampanjen hade Alfons Åberg som en central figur för sex-
åringarna och bland andra var biblioteket i Partille med och lät barnen skicka dit ord
som de tyckte om. Något som inte är ett projekt men som syns sedan 1999, bland annat
på biblioteken, är en katalog (Barn- och ungdomsböcker) med årets samlade barn- och
ungdomsutgivning. Dessa projekt och andra läsfrämjande satsningar kan jag tänka mig
har bidragit till att barns läsning stabiliserats något, vilket vi kan se i statistiken. Från
1984 till 1998/99 sjönk procenten läsande barn markant och 2001/2002 kan vi se att den
upphört att sjunka och istället ökat något litet (Filipson & Abrahamsson 2000/2001).
Man får dock inte slå sig till ro för det.

6.5 Har sexårsverksamhetens uppkomst inneburit nya arbetsuppgifter
för barnbibliotekarier?

Det har länge funnits verksamhet för sexåringar, 1975 införde man allmän förskola för
den åldersgruppen. 1998/99 omformades den något och införlivades med skolan för att
samarbetet mellan förskola och skola skulle bli av närmare karaktär. Man försöker på
samma gång bevara förskolans form och införa skolans innehåll (Lindö 1998). En del
sexåringar finns också i första klass eftersom det i över tio år har varit möjligt med
flexibel skolstart. Undervisningen ska där anpassas till barnens mognadsnivå, förutsätt-
ningar och behov (Kjøller & Bengtson 1992). Inlärningsformen i skolan sägs idag vara
holistisk, att man ser till helheten, och man försöker se till barnens livsförhållanden vid
genomförandet av undervisningen. Därför sker inlärning mycket genom lek, vardagssi-
tuationer, teman och liknande (Lindö 1998). Dock finns det också invändningar mot att
barn får möta skolan så pass tidigt i sina liv. Jancke tyckte sig inte se sexårsverksamhe-
ten som så holistisk. Där hon hade gjort sin undersökning verkade man inte tydligt utgå
från barnens erfarenheter och livsförhållanden, de verkade istället ”vara objekt för de
vuxnas välvilja” (Jancke 1995, s. 121). Hon anser också att lärarna i sexårsverksamhe-
ten ska hålla sig till förskolepedagogiken och låta sexåringarna lära sig på det vis som
fungerar bäst för dem. Att det är en stor förändring att börja i skolan är något som Ap-
pleyard också påpekar. Livsförhållandet förändras då genom att man möter nya kunska-
per, nya människor och nya sätt att tänka. Appleyard skriver särskilt om att läsningen
förändras. Läsningen har tidigare varit en underhållande aktivitet, nu blir den ett arbete
och en process som inte alla klarar av. Hedegård på Stadsbiblioteket i Göteborg är oro-
lig för om skolan verkligen kan besvara sexåringarnas behov, om de har det rum och de
resurser som behövs. Hon tycker att de är för små för att gå i skolan, men hoppas på att
de får mycket lek, sång, rörelse i kombination med stunder av koncentration.

Kanske har inte barnbibliotekarierna fått nya arbetsuppgifter i stort, utan förändringarna
ligger mer i att de nu får ha kontakt med andra personer, de arbetar mot skolan för att nå
sexåringarna istället för förskolan som innan. Respondenten Engberg uttrycker att de
nog måste ha kontakt med många fler personer: både förskollärare och lärare samt fri-
tidspersonal. Hon säger också att hon inte har så många nya arbetsuppgifter utan snarare
nya sätt att möta barnen på, att hon har en ny syn på barnen – att de är skolbarn som
snabbare blir duktigare. Eftersom barnen befinner sig i en stor omställning kan jag tän-
ka mig att barnbibliotekarierna, mer eller mindre omedvetet, möter dem på ett annat sätt
än tidigare för att tillgodogöra och hjälpa dem i det barnen nu får möta i skolans värld.
Det kan handla om att de väljer ut andra eller fler slags böcker. Aktiviteterna i förskole-
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klasserna ska helst vara lustfyllda och inspirerande. Samlingarna till exempel kan syfta
till social och språklig träning och innehålla språklekar, ramsor, dikter, berättelser med
mera. Bibliotekarierna kan till dessa samlingar plocka ihop böcker som passar att läsa i
grupp och som har något att ge till både killar och tjejer. Noreen berättade dock att de
mer plockar fram vad lärarna vill ha. Förut under en period försökte de plocka ihop te-
maböcker, men det visade sig att det inte gick att tänka så eftersom det framkom att
man inte arbetade så på skolorna. Av sitt resonemang under intervjun blev Engberg
fundersam över om sexåringarna verkligen får vad de behöver eftersom biblioteket ser-
var förskolorna mer med böcker och sexåringarna i högre grad är hänvisade till sina
skolbibliotek.

Annars märks förändringar i hur lätt eller svårt det är att nå just gruppen sexåringar.
Hedegård och Engberg uttrycker att det är lättare nu att hitta sexåringarna än när de
gick i förskola. Hedegård säger att de finns i en isolerad grupp nu och att de kom i mer
åldersblandade grupper förut. Fastän sexåringarna kan finnas i förskoleklasser eller
klasser med nollor-ettor eller nollor-tvåor i Partille, så tycker Engberg att de finns i mer
enskilda grupper nu och att förskollärarna hade svårare för att komma med de blandan-
de grupperna förut. Noreen är av annan uppfattning och tycker att det är svårare nu ef-
tersom sexåringarna fanns samlade i deltidsförskolan förut. Nu försöker de hitta sexår-
ingarna i klasserna med ettor och tvåor och plockar ut dem så att de får ett eget biblio-
teksbesök, men det är inte alltid så lätt – ibland går det, ibland inte, säger Noreen.
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7 Slutsatser
Från uppsatsens empiri och litteraturstudier kan följande slutsatser dras:

– För att stimulera sexåringars läsning anordnas läsfrämjande verksamheter på bibliotek
runt om i Sverige. Detta sker både i den ordinarie verksamheten samt i projektform, i
mån av resurser (ekonomi, personal), tid och plats. Man utgår från bibliotekets måldo-
kument, sina egna drivkrafter och formar verksamheten utifrån sin personlighet.

– Att ha en föränderlig och trivsam miljö i barnbiblioteket kan locka barn till att läsa.
Det är också eftersträvansvärt att förenkla för barn att hitta böcker genom att skylta,
göra utbrytningar och markera vissa kategorier av böcker och ämnen med något sär-
skiljande.

– Barn behöver komma i kontakt med böcker på olika vis och stimuleras genom att an-
vända många sinnen. Barnbibliotekarier kan göra mycket för att levandegöra böcker
mer och till exempel samarbeta med andra pedagoger.

– Böcker har betydelse för barn och deras utveckling. Med hjälp av vuxnas stöd och
stimulans kan barnen få svar på frågor, öka sin kunskap, lära sig mer om världen och
sig själv, få terapi med mera. Fantasin, som är en viktig bas iblandannat de ovan nämn-
da sakerna, kan stimuleras och öka. Litteraturen behöver dock vara god och ta barnen
och deras behov på allvar för att de ska kunna ta till sig den. Barnen kan också genom
läsning utveckla och tillägna sig språk, skriftspråk och läsning (lära sig avkoda och au-
tomatisera läsningen), lära sig tolka texter och bilder samt utvecklas som läsare i de oli-
ka läsarrollerna. Barnbibliotekarierna kan visa på olika böcker samt hjälpa med att ha
högläsning i verksamheten.

– För att böcker ska kunna tilltala barn och för att barnen ska kunna ta till sig dem be-
höver de ha visst innehåll och viss form. Innehållet behöver vara varierat men tangera
barnens liv på något sätt, barnen behöver kunna identifiera sig med något i boken. Det
kan röra sig om sagor, vardagsnära berättelser, roliga händelser eller faktamässiga re-
dogörelser. Formen behöver vara enkel och tydlig för barn när de ska läsa själva, det
kan röra sig om korta ord, stort typsnitt, fraserade rader och så vidare. Det kan gärna
finnas bilder i böckerna som förstärker texten. Bibliotekarierna kan tillhandahålla böck-
er som passar till sexåringarnas utvecklingsnivå samt stödja barn med särskilda behov
och visa på alternativa böcker: kassetter, bok och band med flera.

– För att stimulera till läsning har man, på många bibliotek, sexårsbesök med visning av
biblioteket och någon aktivitet kring böcker. Man anser att barnen är mycket mottagliga
för bibliotek vid den åldern. Dessutom har man samarbete med lärare, förskollärare,
föräldrar och andra pedagoger (med flera); programverksamhet med teater, saga-bild,
sagoläsning och så vidare; en för barn passande miljö, skyltning och läsplatser som vi-
sar att läsning har ett värde i sig; projekt där man på lustfyllda sätt närmar sig böcker
och särskilda arrangemang för barn med särskilda behov.

– Sexårsbesöken är den vanligaste läsfrämjande verksamheten på bibliotek. Vid dessa
besök delas på en del platser ut en eller flera böcker till barnen att arbeta med i skolan
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på olika vis. På många bibliotek anses det också viktigt att barnen får sitt första egna lå-
nekort vid detta tillfälle.

– En läsförmedlingsmetod är bokprat. Vid bokprat kan barnbibliotekarier förmedla
böcker och locka till läsning samt underlätta förståelse för innehållet. Man måste anpas-
sa bokprat efter barnen som lyssnar och det verkar som om regelrätta bokprat inte pas-
sar sexåringar. Eftersom barnen stimuleras av att höra en berättelse kan man, till exem-
pel, omforma bokpratet till en bokupplevelsestund istället.

– Barnbibliotekarier väljer böcker vid inköp, gallring, ”bokprat” (både organiserade och
spontana samtal, både för barn och vuxna: föräldrar och lärare) och bokdepåer till klas-
ser. De behöver då tänka brett i sina urval angående innehåll, språk, stil och form. De
får tänka att böcker ska tilltala, roa och ge barnen något i olika kategorier samt att de
ska passa tjejer och killar. Det är viktigt att de visar på ett varierat utbud med både lätta
och lite svårare böcker.

– Barnbibliotekarier har inte så många nya arbetsuppgifter i och med sexårsverksam-
hetens ingång i skolan, men ändock påverkas verksamheten för dem. De får finna nya
vägar att hitta sexåringarna och samarbeta med andra personer, t ex lärare, vilka arbetar
något annorlunda med barnen än förskollärare. Barnbibliotekarier har olika syn på att
sexåringar nu går i skolan, en del tycker att det är bra, andra inte.

– För att sexåringar ska stimuleras till läsning behöver de tycka att det är roligt, de be-
höver därför lustfyllda möten med böcker och bibliotek.
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8 Sammanfattning
Syftet med uppsatsen är att undersöka vad barnbibliotekarier gör och har gjort för sex-
åringar på biblioteken de senaste åren. Jag vill se hur barnbiblioteksverksamheten kan
se ut i några sammanhang, hur de arbetar med lässtimulering (metoder och projekt) och
urval av böcker. Jag vill också undersöka nybörjarläsares läsning: något om läsfaserna
och språkutveckling; böckernas form och innehåll som är bra för nybörjarläsarna. Den
övergripande frågan jag ställer lyder: Hur ser barnbibliotekariers läsfrämjande ar-
bete ut för sexåringar och vilken betydelse har läsning och böcker för den grup-
pen? För att undersöka frågan utgår jag från några frågeställningar:

• Vad har böcker och läsning för betydelse för barn och deras utveckling?
• Vad kännetecknar nybörjarläsarens böcker beträffande form och innehåll?
• Hur tänker barnbibliotekarier när de väljer ut böcker som de ska förmedla?
• Hur går det till när barnbibliotekarier förmedlar litteratur till barn? Vilka meto-

der och projekt används?
• Har sexårsverksamhetens uppkomst inneburit nya arbetsuppgifter för barn-

bibliotekarier?

Bakgrunden till uppsatsen är att läsning bland barn hade minskat en hel del från 1980-
talet fram till 2000. Då började man, på bibliotek och skolor bland annat, med olika
projekt och satsningar för att stimulera och öka läsningen. Jag blev intresserad av att
undersöka vad man gör på bibliotek för att stimulera till läsning.

Som metod har jag använt mig av fallstudie vilket innebär att materialet inhämtas ge-
nom litteraturstudier, observationer, dokument och intervjuer. Jag har undersökt tre
bibliotek: Stadsbiblioteket i Göteborg, biblioteket i Kulturhuset i Kungsbacka och hu-
vudbiblioteket i Partille. På dessa bibliotek har jag gjort miljöobservationer av barnav-
delningarna, intervjuat en barnbibliotekarie på respektive bibliotek samt gått igenom
måldokument. Jag har valt att begränsa gruppen barn till att gälla sexåringar, eftersom
det är en ålder då mycket utvecklas och förändras i barnen och deras tillvaro. Det är of-
tast då de knäcker koden och kan börja läsa själva.

Litteraturstudierna har jag redogjort för i kapitel tre. Där berättar jag först om sexårs-
verksamhet och har också gett en liten bild av hur sexåringar kan vara. Sedan går jag
vidare till att behandla läsningen vilket är ett stort område som jag delar upp i mindre.
Jag går igenom vad det är att läsa, hur läsningen påverkar språkutvecklingen, hur läsut-
veckling sker och vad barn har för läsarroller samt vad läsningen kan ge för upplevelser
och betydelse. Nästkommande avsnitt handlar om böcker och deras form som kan passa
för sexåringar. Böckerna som passar för högläsning och för barnen att läsa i själva har
något olika egenskaper. Innehållet i böckerna är också en viktig del för barnens lust att
läsa eller lyssna och att kunna ta sig igenom en hel bok. Sist i kapitel tre kommer av-
snittet om barnbibliotekets läsfrämjande metoder och projekt. Det är ett stort område
som innehåller: något om barnbibliotekets uppgifter och måldokument; en bild av barn-
bibliotekets rum – hur man kan organisera miljön; ett stycke om bokbestånd och till-
gång till böcker; hur man kan nå barn genom uppsökande verksamhet samt samarbete;
hur man kan stimulera till läsning och underlätta förståelse genom bokprat och högläs-
ning; att det är viktigt att se till barn med särskilda behov och hjälpa dem framåt i läs-
ning; vad man gör runt om i landet på bibliotek och i skolor för att stimulera till läsning
– metoder och projekt i praktiken – som till exempel boklek, sexårsböcker, besök på
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bibliotek, sagoverkstad, läsecirkel, teater och utställningar med mera. Det finns också
nationella projekt såsom ’Läs 2000!’, Läsrörelsens kampanj, ’Allas barnbarn’ och så
vidare som syftar till lässtimulering bland barn. Kulturrådet har sedan 1999 i uppdrag
att ge ut en katalog varje år med årets samlade utgivning av barn- och ungdomsböcker.

Miljöobservationerna jag genomfört på de tre biblioteken samt deras måldokument re-
dogör jag för i kapitel fyra. Jag försöker ge en bild av hur det såg ut på barnavdelningen
på respektive bibliotek under just det tillfälle jag besökte biblioteket. Jag ser till hur in-
redningen är, hur böckerna är uppställda och märkta samt andra detaljer som gör bibli-
oteket tillgängligt för barn. I måldokumenten kan man se vad barnbibliotekarierna har
som grund för sin verksamhet och sina arbetsmetoder, vad de strävar efter att uppnå och
vad som prioriteras. Jag fick inga måldokument från huvudbiblioteket i Partille, därav
har jag bara kunnat redogöra för Kungsbackas huvudbiblioteks och Göteborgs stads-
biblioteks måldokument.

Kapitel fem innehåller sammanfattningar och citat från de intervjuer jag gjort med Kaj-
sa Noreen på biblioteket i Kungsbacka, Kristina Hedegård på Stadsbiblioteket i Göte-
borg samt Lena Engberg på huvudbiblioteket i Partille. Här tar jag upp vad de sa om
sexårsverksamhet och sexåringar, vad de gör för sexåringarna på respektive bibliotek,
vad de har för samarbete, hur de ser på och tycker om böckernas utformning och inne-
håll, hur de väljer ut böcker som de ska förmedla, vad de anser om läsningens betydelse
och vad läsning ger, vad de säger om måldokument och styrande faktorer samt hur de
tänker angående barnavdelningens miljö och vad de gör för att den ska passa sexåring-
ar.

Diskussionen, i kapitel sex, för jag genom att utgå från de frågeställningar jag formule-
rat och för samman litteratur, observationer, intervjuer och måldokument. Diskussionen
mynnar ut i slutsatserna, som finns i kapitel sju. Det jag kommer fram till är bland an-
nat: att det vanligast förekommande läsfrämjande arbetet på barnbibliotek är sexårsbe-
sök med visning av biblioteket och upplevelse av böcker på olika vis – beroende på vad
barnbibliotekarien känner passar bäst (t ex boklek, sagoberättande; samtal); barnbiblio-
tekarier är medvetna om att man behöver stimulera till läsning och ordnar diverse läs-
stimulerande arrangemang och verksamheter i mån av tid och resurser; att det är bra att
levandegöra böcker för barnen; att det är viktigt att samarbeta med vuxna som finns i
barnens närhet; att böcker har stor betydelse för barns utveckling och mognad – de kan
få kunskap, fantasi, terapi, språklig medvetenhet och så vidare; att miljön i barnavdel-
ningen behöver vara anpassad efter sexåringar med tanke på skyltning och utbrytningar
samt övriga intresseframkallande saker som kan stimulera till läsning; att böckerna be-
höver ha ett innehåll och en form som passar sexåringar; att barnbibliotekarier behöver
tänka brett i sina urval av böcker vid förmedling – barn behöver ett rikt utbud av böcker
angående innehåll, språk, stil och form; att barnbibliotekarier har märkt skillnader sedan
sexåringarna började i skolan, men inte främst i arbetsuppgifterna utan snarare i var de
hittar sexåringarna (förskola, fritids och nuförtiden främst i skolan) och hur lärarna ar-
betar med barnen i skolan; att läsning ska upplevas som rolig och lustfylld.
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Bilaga
Intervjumanual

Hur länge har du arbetat som barnbibliotekarie?

Hur länge har du arbetat här?

Vilka läsförmedlingsmetoder använder du/ni på biblioteket för att locka sexåringar till
läsning? (Varför?)

Vilka metoder föredrar du, vilka fungerar, varför väljer du/ni dessa?

Hur mycket tid lägger du ner på den verksamheten?

Hur ser samarbetet med förskoleklass/sexårsverksamheter/skolan ut?

Har du fått nya arbetsuppgifter i och med sexårsverksamhetens intåg i skolan?

Vad upplever du själv ligga bakom och styr ditt arbete och val av metoder? Har biblio-
teket mål- och styrdokument som du följer, har du egna mål som du går efter?

Hur anpassar ni miljön till barnen?

Hur tänker du när du väljer ut böcker som du ska förmedla?

Hur tycker du att böcker för den åldersgruppen ska vara?
– formmässigt
– innehållsmässigt

Hur ser du på sexåringars läsning? Och läsningens betydelse för dem?


