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Läskonster – nya former för lässtimulans 

Projektet Läskonster är det fjärde i en rad av barnbiblioteksprojekt som bedrivits i 
Mellansverige under 2000-talet. Samtliga projekt kan sägas vara uttryck för perspektivbytet 
från ett institutions- eller biblioteksperspektiv till ett användar- eller i det här fallet 
barnperspektiv. Det började 2001 med På barns och ungdomars villkor som med avstamp i 
FN:s konvention om barnets rättigheter resulterade i de riktlinjer för 
barnbiblioteksverksamhet som Svensk Biblioteksförening antog 2003. Det fortsatte med 
Hissa segel och bygga vindskydd som i en mängd olika delprojekt försökte tillämpa delar av 
målsättningen i det vardagliga biblioteksarbetet. I det tredje uppföljande projektet DOFF 
utarbetades i samarbete med barn roliga symboler för skönlitterära genrer och nya enklare 
termer för uppställningsordningen för facklitteratur för att göra det lättare för barn och unga 
att hitta i biblioteket. Läskonster som nu är på väg att avslutas har ägnat sig åt barnbibliotekets 
hjärtefråga: Hur arbetar vi med lässtimulans på ett sätt som tilltalar 2000-talets barn och 
unga? Projektet har finansierats med bidrag av Statens Kulturråd. I det följande beskriver vi 
närmare projektet Läskonster, dess bakgrund, genomförande och resultat.  

Det ville vi – inspiration, drivkrafter och identifierade behov 

Det lässtimulerande arbetet hade i de tidigare projekten kommit i skymundan. Det bedrevs på 
de flesta bibliotek i beprövade men ofta lite fantasilösa former. Det första målet med projektet 
var att projektdeltagarna skulle pröva nya former för lässtimulerande arbete. Inspiration för 
detta kom från litteraturhuset LesArt i Berlin, vars hela verksamhet är inriktad på att få barn 
att uppleva litteraturen som konstart i skön förening med bild, drama, dans och musik för att 
på så sätt indirekt stimulera till läsning.  

Den statliga utredningen Aktionsgruppen för Barnkultur gav ytterligare drivkraft till våra 
idéer. I betänkandet SOU 2006:45 Tänka framåt, men göra nu. Så stärker vi barnkulturen 
fanns ett förslag om utveckling av regionala litterära centra där olika yrkesgrupper 
tillsammans skulle kunna arbeta fram nya sätt att väcka barns och ungas lust till Boken: 

Länsbiblioteken skulle kunna utvecklas till litterära centrum, en sorts konstnärlig litterär 
tankesmedja där olika yrkesgrupper (bildkonstnärer, författare, dramapedagoger, litteraturvetare, 
skådespelare, estradpoeter, bibliotekarier) tillsammans arbetar fram nya sätt att väcka barns och 
ungas lust till boken. Dessa sätt kan sedan spridas via fortbildningar för bibliotekspersonal och 
pedagoger. Nätverket ska också kunna fungera som bollplank för skolor och bibliotek som vill 
våga sig på större läs- och skrivprojekt. Med ett sådant litterärt centrum i varje län ökar 
möjligheterna att nå ut och verksamheten blir mer demokratiskt fördelad utan att kommunernas 
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självbestämmanderätt påverkas. Inriktningen ska snarare vara att förmedla olika sätt att tänka 
när det gäller att ge barn och unga ingångar till böcker, väcka deras nyfikenhet på boken som 
konstform och indirekt stimulera dem att läsa, än att servera färdiga lösningar. Alla konstarter 
och medier ska kunna användas för att möta alla barns olika behov. (s. 124-125)  

Här fanns inspirationen till projektets andra mål att det vid projektets slut skulle finnas en 
eller flera verksamheter som fungerar som ”litteraturhus” i någon form. Vi ville också skapa 
ekonomiska förutsättningar för minst ett par av dessa långsiktigt verksamma arenor som 
kunde samla olika kompetenser för experimenterande kring lässtimulans för barn och unga. 
Det fjärde och sista målet med projektet var att projektdeltagarna skulle lyfta fram sin 
mediekompetens, skaffa nya kontaktytor och göra sin läsfrämjande roll mer synlig i ett 
samhällsperspektiv – den del av projektet som vi kom att kalla marknadsföringsspåret. 

Ett tydligt uttalat behov från fältet av fortbildning och fördjupning för barnbibliotekspersonal 
fanns också med bland drivkrafterna till Läskonster. Grundutbildningarna i Biblioteks- och 
informationsvetenskap tillhandahåller inte längre de handfasta verktyg en barnbibliotekarie 
behöver och de tillvalsmöjligheter som finns tas inte tillvara av andra än de studenter som 
redan från början har siktet inställt på att arbeta med just barn och unga. I praktiken innebär 
detta att många nya bibliotekarier ställs inför barn- och ungdomsbibliotekariens uppgifter utan 
att ha redskap för det. Glappet mellan grundutbildning och verksamhet blir särskilt tydligt i 
glesbygdslän, på mindre bibliotek och filialer där många är ensamma i sin yrkesroll och ingen 
kunskapsöverföring kan ske. Om man inte från början varit inriktad på att arbeta med barn 
och unga kan fortbildning, nätverk och ett sammanhang som Läskonster ge möjligheter att 
ändå växa in i sin yrkesroll. Det behovet var inte att missta sig på och intresset för projektet 
blev överväldigande stort. Projektet samlade cirka 80 deltagare från nio län. 

Så tänkte vi – styrdokument och andra utgångspunkter 

För den konsulentgrupp som skulle planera och genomföra Läskonster var det viktigt att ta 
tillvara de idéer och erfarenheter som tidigare projekt gett oss. Våra utgångspunkter för 
Läskonster blev därför följande: 

Barnkonventionen 

Läskonster har FN:s barnkonvention som röd tråd och det ställer krav på ett barnperspektiv. 
Att göra barnen delaktiga är viktigt, liksom att fråga dem om vad de tycker och tänker och 
visa att (i vårt fall) bibliotekspersonalen tar dem och deras åsikter på allvar. Läskonster är helt 
enkelt ett sätt att omsätta Barnkonventionen i biblioteksvardagen.  

Det vidgade textbegreppet  

När vi formulerade inriktningen av Läskonster var det självklart att vi skulle använda ”det 
vidgade textbegreppet”, som även finns med i skolans läroplaner. Vi ser alltså alla 
konstnärliga uttrycksformer som texter som berättar något. Biblioteken har av tradition mest 
arbetat med skrivna texter men bilder i barnböcker är konst för barnen, och det finns nära 
kopplingar mellan barnböcker och barnfilm, teater och musik för barn. De flesta barn möter 

2 
 



inte längre Pippi Långstrump första gången i en bok utan på film eller som roliga sånger. Att 
uppmärksamma deltagarna på och använda dessa anknytningar var en av våra utgångspunkter.  

Det vidgade textbegreppet innebär att vi ska välkomna olika kompetenser i biblioteket genom 
samarbete med andra aktörer inom kulturområdet. Vi ville aktivt uppmuntra alla slag av 
kontaktskapande verksamhet och samarbete med resurspersoner, institutioner och föreningar.  

”Alla ska med” 

Tidigt bestämde vi oss för att Läskonster skulle vända sig till all intresserad 
bibliotekspersonal i våra län. Resurserna och de lokala förhållandena, och därmed 
förutsättningarna att bedriva barnverksamhet, är mycket olika på biblioteken i de över hundra 
kommunerna i LIM-området. På större bibliotek finns särskilda barnavdelningar med flera 
barnbibliotekarier och assistenter. På många mindre bibliotek är situationen helt annorlunda, 
med små ytor för barnavdelningen och kanske bara några veckotimmar avsatta för 
barnverksamhet. Personalens utbildning varierar också mycket. Det var en utmaning att hitta 
former för projektet som kunde intressera och passa deltagare med helt olika förutsättningar. 
Det gällde att försöka inspirera alla att påbörja, utveckla och/eller förbättra det egna 
lässtimulerande arbetet utifrån den nivå där man själv eller biblioteket befann sig på. Det som 
är självklart på ett bibliotek kan vara ett stort framsteg på ett annat bibliotek. Avsikten var att 
systematisera idéutbytet och starta processer som kunde medföra en långsiktig förändring. 

Former 

Av tidigare projekt hade vi lärt oss att internatformen, där vi samlar deltagarna från lunch till 
lunch, skapar ett gott klimat för lärande och ett kreativt idéutbyte. Två dagar ger utrymme för 
fler föreläsare, fler kreativa pauser, fler möjligheter till kontakter med andra projektdeltagare 
och mera varierade programformer. Behovet av omvärldsorientering är stort och vi bestämde 
tidigt att varje internat skulle ha ett avgränsat tema. I de tidigare projekten hade vi börjat 
koppla ihop forskning och praktik och denna koppling ville vi göra tydligare. Goda och 
kvalificerade föreläsare, skulle utgöra stommen och kring innehållet i deras föreläsningar 
skulle övningar och diskussioner genomföras.  

Studieresor ger samma fördelar som internat, och sådana skapar också en stark gemenskap. 
Gruppen var för stor för att vi skulle kunna resa alla tillsammans och snart uppkom idén att 
dela gruppen i fyra grupper och göra fyra olika resor. Resorna skulle planeras noga och 
deltagarna få i uppgift att studera vissa aspekter av barnverksamheten som sedan skulle 
diskuteras och jämföras.  

Att överföra det man har lärt sig i någon aktivitet i den egna verksamheten är ett viktigt inslag 
för att man ska kunna utveckla sin kompetens. Deltagarna i Läskonster skulle pröva nya 
former för sitt lässtimulerande arbete, utveckla sina redskap och experimentera, gärna i 
samarbete med någon utomstående aktör. För att inte kraven skulle bli alltför stora på 
deltagarna bestämde vi att resultaten bara skulle redovisas muntligt i mindre grupper och 
dokumenteras i korta skriftliga rapporter. Projektets blogg skulle också användas för 
erfarenhetsutbyte mellan deltagarna.  
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Marknadsföring 

Bibliotekens lässtimulerande arbete för barn är ofta okänt utanför förskolan och skolan. När vi 
startade projektet ville vi därför lyfta fram den roll biblioteken faktiskt spelar för barns språk-, 
läs- och skrivutveckling. Eftersom länsbiblioteken i Mellansverige hade, och har, som en 
gemensam uppgift att förändra bilden av det moderna biblioteket, passade Läskonster in i de 
insatser som planerades. Marknadsföring utanför biblioteksvärlden, helst i nya former, blev en 
viktig del av projektet.  

 

Så gjorde vi  

En noggrant utarbetad projektplan med på förhand fastlagda teman för de olika internaten och 
seminarierna underlättade genomförandet av projektet. För projektledningen var det en 
utmaning att hitta goda föreläsare och erbjuda intressanta studiebesök och workshops utifrån 
varje termins tema. Inför internaten och seminarierna har projektdeltagarna läst vissa texter. 
Varje sammankomst har utvärderats enligt en enkel modell: Det här är jag nöjd med, det här 
tar jag med mig hem och det här hade jag önskat. Att formulera vad man tog med sig hem och 
sedan pröva detta har varit varje projektdeltagares ansvar. Ett axplock av alla de ”Läskonster” 
som prövades av projektdeltagarna finns beskrivna i slutrapporten s. 16 ff. samt på 
projektdeltagarnas blogg http://laskonster.blogspot.com/ . För en mer detaljerad översikt över 
projektsammankomsternas innehåll hänvisas till slutrapporten bil. 6. 

Vi hade som nämnts ovan också erfarenhet från andra projekt att kunskapsuppbyggnad genom 
studieresor var ett verksamt redskap att driva processer framåt. Syftet med resorna var att 
öppna sinnena och ge allmän inspiration att uppmuntra reflektion enskilt och i grupp och att 
ge deltagarna möjlighet att lära känna varandra för att underlätta fortsatta kontakter. Resmålen 
valdes med tanke på de bärande idéerna i projektet om samverkan med olika konstarter och 
rummet som medaktör i det lässtimulerande arbetet. Resorna gick till Oslo, Hjørring, Gotland 
och Helsingfors. 

Marknadsföringsspåret och politikerveckan i Almedalen 

Vi har försökt att systematiskt planera och okonventionellt informera om Läskonster och om 
bibliotekens lässtimulerande insatser till målgrupper som lokala och regionala 
samarbetsparter, tjänstemän i kommunerna, politiker och media. Vi fick professionell hjälp av 
chefen för Stockholms stadsbiblioteks marknadsavdelning Eva Anzelius Jonsson och gjorde 
enligt hennes förslag en marknadsplan. Den tvingade oss att gå ifrån våra föreställningar om 
vad vi borde göra och först tänka igenom syfte och mål med våra informationsaktiviteter.  

 Att ha en tryckt broschyr med enkel och konkret information om själva projektet var 
nödvändigt. En logga togs fram i början av projektet och den har sedan varit projektets 
signatur med sina glada färger. Färgerna har tillsammans med broschyrens gula 
bakgrundsfärg använts i övrigt marknadsföringsmaterial.  
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Under projekttiden har vi bemödat oss om att presentera Läskonster på alla tänkbara 
bibliotekskonferenser som Framtidens barnbibliotek, Biblioteksdagarna, Bok & 
Biblioteksmässan samt på IFLA-konferensen i Göteborg i augusti 2010. 

Det mest nytänkta och spännande, och samtidigt mest lyckade, i marknadsföringen av 
Läskonster var deltagandet i politikerveckan i Almedalen i Visby. För en utförligare 
beskrivning av den aktionen hänvisar vi till projektets slutrapport. 

I planerna ingick att försöka få in artiklar både i vissa nyckeltidskrifter och i lokalpressen. Vi 
hade vissa kontakter med journalister men här var vi oerfarna och lyckades mindre bra. 
Projektet har ändå synts i lokalpress och omtalats i lokalradio samt i länsbibliotekens egna 
informationsblad. 

 Så blev det – resultat- och effektutvärdering 

Ett sätt att söka mäta resultatet och graden av måluppfyllelse hos ett stort projekt är att anlita 
en professionell, extern utvärderare. Projektet Läskonster har utvärderats av 
frilansjournalisten Eva Bergstedt. Hon har löpande följt projektet och också deltagit vid ett 
internat för att själv bilda sig en uppfattning om gruppen och om formerna för seminarier och 
diskussioner.  

Underlaget för utvärderingen är brett: Projektdeltagarna har svarat på två enkäter, en under 
våren 2008 och en under våren 2009. Enkäterna har kompletterats med intervjuer med arton 
slumpvis utvalda deltagare och tre bibliotekschefer. Därtill kommer intervjuer med de 
projektägande bibliotekskonsulenterna. 

Bergstedts utvärdering visar att projektets fyra huvudmål delvis uppfyllts. Det första delmålet, 
att projektdeltagarna själva ska pröva på nya former för det lässtimulerande arbetet till stor del 
har uppfyllts. 84 procent har på något sätt förändrat sitt arbetssätt och därmed prövat nya 
former för lässtimulerande arbete. Delmålet att efter projekttidens slut ha en eller flera 
verksamheter som fungerar som ”litteraturhus” kan delvis anses vara uppfyllt. Arbetet med 
detta mål har gjorts på länsnivå och i liten utsträckning berört projektdeltagarna. Ansatser till 
litteraturhus i olika former finns i samtliga län, mer om det på sidorna sex och sju. Det tredje 
målet rörde ekonomiska förutsättningar för ett par långsiktigt verkande arenor som samlar 
olika kompetenser för att experimentera kring lässtimulans för barn och unga. Det kan ännu ej 
anses vara uppfyllt, eftersom det än så länge saknas ekonomiska förutsättningar för att bedriva 
ett långsiktigt arbete. Projektets fjärde delmål var att deltagarna skulle öka sin 
mediekompetens, få nya kontaktytor och tydliggöra sin läsfrämjande roll i ett 
samhällsperspektiv. 79 procent anger att de ökat sin mediekompetens. Men att 
projektdeltagarna tydliggjort sin läsfrämjande roll i ett samhällsperspektiv kan – trots vissa 
lyckade punktinsatser – inte sägas vara uppfyllt.  
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Deltagarnas svar visar att lässtimulerande arbete prioriteras mer efter det att Läskonster 
startat, samt att formerna för det lässtimulerande arbetet har förnyats i takt med att de själva 
fått ökade kunskaper och inspiration. 77 procent av deltagarna har knutit kontakter med andra 
kulturaktörer. De menar också att samhällsaktörer som politiker och media under projektets 
gång fått en något större kunskap om bibliotekens läsfrämjande arbete. Allmänhetens 
kännedom om arbetet bedöms av deltagarna endast ha ökat marginellt. Tre fjärdedelar av dem 
tycker att målen med Läskonster har uppnåtts och 90 procent anser att det skett en mycket 
positiv kunskapsöverföring mellan deltagarna. 

Vilka djupare avtryck har då projektet Läskonster gjort hos deltagarna? Kommer Läskonsters 
tankar också framgent att prägla det lässtimulerande arbetet på de bibliotek som deltagit i 
projektet? Sådana frågor är alltid svåra att svara på, men utifrån deltagarnas svar i 
utvärderingen finns all anledning att ha goda förhoppningar inför framtiden. 81 procent av 
projektdeltagarna anger att deras syn på det lässtimulerande arbetet har förändrats. 84 procent 
anger att de även förändrat sitt arbetssätt. Många deltagare betonar i enkäter och intervjuer att 
de stärkts i sin yrkesidentitet under projektets gång, och att detta i sin tur ökat yrkesstoltheten. 
Detta är betydelsefullt för det lässtimulerande arbetet på de deltagande biblioteken. Vi tror 
nämligen att den som är stark och trygg i sin yrkesroll också är mer benägen att se nya 
möjligheter att, så att säga, ta ut svängarna i det fortsatta arbetet med lässtimulans. Huruvida 
vi har rätt eller inte kommer att visa sig i den effektutvärdering som kommer att genomföras 
våren 2011. Medel för den har beviljats av Statens kulturråd. 

Vad gör vi nu? 

Arbetet med ”litteraturhus” har skett parallellt med projektet och huvudsakligen på en 
regional nivå. Riksutställningars utställning Nattpäron var en inspirationskälla och vi startade 
vår resa mot förverkligandet av ett eller flera litteraturhus med frågeställningen ”Vad i 
Nattpäron kan omsättas i ett ”litteraturhus” eller bibliotek?”. Fem olika spår utkristalliserade 
sig snart: det mobila litteraturhuset, det digitala litteraturhuset, kompetenscentrum som 
litteraturhus, det nätverksbaserade litteraturhuset samt biblioteken som litteraturhus. Här 
nedan följer ett axplock av vad som hänt och ska hända i de län som deltagit i Läskonster. 

Mobilt litteraturhus 

Tanken på ett mobilt litteraturhus som på något sätt kan turnera mellan olika kommuner 
tilltalade många projektdeltagare, och länsbiblioteken i Örebro, Sörmland och Västmanland 
har med stöd av Statens kulturråd förverkligat ett rullande litteraturhus i form av en husvagn, 
Bubblan, som under sommaren 2010 har prövat ett utomhuskoncept för 
barnbiblioteksverksamhet. Bemannad med barnbibliotekspersonal har Bubblan besökt 
utomhusbad, en cityfestival och orienteringstävlingen Oringen.  

Digitalt litteraturhus 

Den digitala utvecklingen öppnar upp för många möjligheter att mötas, och Länsbibliotek 
Östergötland drev parallellt med Läskonster också projektet Bokens alla sidor. I spåren av 
dessa projekt väntar en utbyggnad av portalen Barnens Östgötabibliotek. Dit kan barn och 
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unga redan idag skicka in dikter och noveller, och planen är att fylla på med interaktiv 
skrivarverkstad, skrivarcirklar och författarledda skrivarkurser.  

Kompetenscentrum som litteraturhus 

Tanken på litteraturhuset som ett kompetenscentrum där barnbibliotekspersonal regelbundet 
kan erbjudas lustfylld och inspirerande fortbildning har realiserats i Uppsala län, med 
Mötesplats för Läskonster som hittills handlat om berättande. Temat har återkommit och 
fördjupats vid varje sammankomst. Till mötesplatsen har bibliotekspersonalen uppmanats att 
bjuda med tänkbara samarbetspartner i den egna kommunen, till exempel dramapedagoger 
kultursekreterare. Värmland har ett liknande upplägg med en fortbildningsserie där man 
vidgar litteraturbegreppet i samarbete med andra konstformer i workshop-form. Till arbetet 
finns ett nätverk och en arbetsgrupp knutna. 

Nätverksbaserat litteraturhus 

Länsbibliotek Dalarna bygger upp ett flexibelt nätverk i sitt län, där utgångspunkten är FN:s 
barnkonvention. Man utforskar tillsammans vad det egentligen innebär att alla barn har rätt 
till kultur. Kulturhus, bibliotekspersonal, fria konstutövare, pedagoger och den regionala 
kulturen är medaktörer i nätverket, som spinner vidare på Läskonsters tankar om samarbete 
mellan olika konstformer. En återkommande barnboksfestival i brett samarbete planeras till 
våren 2011. 

Biblioteken som litteraturhus 

”Vad ska vi med ett ”litteraturhus” när vi redan har bibliotek?”. Så löd en initial invändning 
mot själva idén från många projektdeltagare när frågan om ”litteraturhus” först togs upp. Och 
det ena behöver självklart inte utesluta det andra – det ena kan till och med bli, eller i alla fall 
inrymma, det andra. Så är fallet i Sandviken, där kulturhuset Astrakan snart blir verklighet i 
bibliotekets lokaler. Astrakan är ett samarbete mellan Sandvikens kommun, Länsbibliotek 
Gävleborg Uppsala och Högskolan i Gävle. Statens kulturråd och länsbiblioteket har skjutit 
till medel för projektets fortsatta utveckling. I Stockholms län har Tyresö bibliotek utvecklat 
sitt lässtimulerande arbete i samarbete med Stockholms stadsbibliotek och hösten 2009 
samarbetar man med Boulevardteatern kring dramatisering av böcker tillsammans med 
barngrupper. 

Det må ha varit orealistiskt att sätta målen att ett eller två litteraturhus skulle ha hittat både 
sina former och finansiering under en tvåårsperiod men många processer på väg mot 
litteraturhus i Läskonsters anda har kommit igång under projekttiden. 

* 

Läskonster lever alltså vidare på olika sätt också efter projekttidens slut. Ytterligare en 
aktivitet inom projektets ramar har påbörjats hösten 2010 då Amira Sofie Sandin, adjunkt vid 
BHS i Borås, påbörjar arbetet med en genomgång av antal större lässtimulerande projekt som 
genomförts under 2000-talet. Projekten får exemplifiera ett antal frågor som är viktiga att 
belysa för att bibliotekens lässtimulerande arbete ska bli bättre och få en teoretisk grund att stå 
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på. Resultaten kommer att presenteras i bokform under 2011. Boken syftar till att lyfta fram 
framgångsfaktorer, nyskapande och nytänkande samt identifiera fallgropar och områden som 
behöver utvecklas. Förhoppningen är att boken inte enbart ska bli en kunskapsöversikt, utan 
att den också på sikt ska bidra till en mer medveten och genomtänkt utveckling av 
bibliotekens lässtimulerande arbete.  
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