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Förord

Det är en så självklar del av bibliotekens arbete att det ibland hamnar
i skymundan – läsfrämjandet. Själva ordet kan också väcka ett visst 
motstånd och kännas daterat. Men att erbjuda, puffa för och inspirera 
till läsning är och förblir en av folk- och skolbibliotekens raison d’être. 
Det viktiga är att läsarens vilja och intressen står i centrum och gäller 
förstås oavsett plattform. Det finns en viss magi i när en text hittar
fram till rätt läsare och för att det ska hända är biblioteken centrala.  
För att inte likt en del diskussioner fastna i svartmålning kring läsningens 
ställning i Sverige, har vi med den här rapporten istället velat visa hur 
mycket som rent praktiskt, varje dag, görs på biblioteken för att stärka 
läsandet. Överallt, i varje kommuns bibliotek, är det läsning på gång!

Karin Linder, generalsekreterare 
Augusti 2021
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Inledning

Svensk biblioteksförening vill med denna rapport göra några nedslag 
i aktuell läsforskning och ge en inblick i det läsfrämjande arbete som 
bedrivs på folkbibliotek och skolbibliotek, men också den regionala  
biblioteksverksamhetens stöd för utveckling av det läsfrämjande arbetet. 
Det är förstås ett enormt ämne. Vårt huvudfokus är barn och unga, i linje 
med den prioritering dessa har i bibliotekslagen. Målgruppen för rapporten  
är förstås verksamma inom biblioteken, men förhoppningen är att den 
också kan ge beslutsfattare en inblick i vad biblioteken och bibliotekarierna 
bidrar med när det gäller läsning. Den är inte menad som en handbok 
utan mer som en utgångspunkt för en diskussion om det som är en så 
central del i biblioteksarbetet – läsfrämjande.

För att få en kunnig utomståendes blick på frågorna har föreningen 
anlitat journalisten Ingela Hofsten för dessa intervjuer.
 
Rapporten skrevs under våren 2021 och påverkades då förstås av den 
pågående covid19-pandemin. Arbetet på biblioteken såg annorlunda  
ut än det vanliga, och läsfrämjande för barn och unga bedrevs delvis i 
andra former.

Vi fick hjälp av våra aktiva medlemmar inom Expertnätverket för skol-
bibliotek och Expertnätverket för barn- och ungdomsbibliotek för att 
begränsa området något. Vilka aspekter kring läsforskning och forskning 
kring läsfrämjande är de särskilt intresserade av? Har de någon ”favorit- 
forskare” som de ofta återkommer till? När vill de ha ”mer på fötterna” kring 
läsning och läsfrämjande? Responsen var stor och tyvärr kan vi i denna  
rapport inte täcka alla aspekter och ge svar på alla frågor. Vi hoppas att 
dessa texter kan fungera som utgångspunkt för reflektioner och vidare  
fördjupning inom läsforskningsområdet. 

Jenny Nilsson, utredare
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Barn och ungdomar behöver 
jämnåriga förebilder. Så är det i 
idrottens och musikens värld, i alla 
möjliga hobbysammanhang. Givet-
vis gäller det också läsning, anser 
bibliotekarien Paula Högström, 
som jobbar intensivt med att öka 
fritidsläsandets status bland  
ungdomar.

Riten återkom varje år: Efter skolavslutningen tog Paula Högströms mamma med sig sina barn  
till stadens bokhandel. Där fick de välja varsin sommarlovsbok. ”Världens bästa tradition” kallar 
Paula Högström det på sin blogg, där hon tipsar om nyutkomna böcker för tonåringar och den  
så kallade mellanåldern (10–12 år). 

På bloggen, där hon kallar sig Prickiga Paula, berättar hon också att hon älskat böcker så länge 
hon kan minnas, men att det däremot inte var förrän i nioårsåldern hon knäckte läskoden, som  
det brukar heta. Men sedan dess har läsning varit ett av hennes absolut största intressen – för att 
inte säga passioner. Och med passioner brukar det ju vara så, att man vill dela med sig. Inte så 
konstigt, alltså, att hon valde bibliotekarieyrket. 

Idag, femton år efter att hon började arbeta som barn- och ungdomsbibliotekarie i Växjö, är hon 
fortfarande lika hängiven sitt kall, numera som ungdomsbibliotekarie på Lidingö stadsbibliotek. 

Och hela tiden har hennes fokus legat på lustläsandet. En av de saker hon gjorde i Växjö var att, 
tillsammans med pedagoger, arbeta fram ett arbetssätt i skolan där hon arbetade, så att läseböck-
erna kunde ersättas med skönlitteratur. En annan var att dra i gång bokklubbar, utifrån önskemål 
från unga låntagare. Tanken var att stärka läsaridentiteten hos barn och unga som redan var läsare 
genom att ge dem en läsandegemenskap. 
– Det är alldeles för få som pratar om de barn som faktiskt läser. Jag tycker vi måste lyfta dem!  
Ge dem bekräftelse i att läsning faktiskt kan och ska få vara en hobby.

I bokklubbarna – en aktivitet som hon tagit med sig till Lidingö – möts barn och ungdomar några 
gånger per termin för att samtala om utvalda böcker. 
– Men utan press, det ska inte kännas som en läxa.
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De som deltar i bokklubbarna blir inte bara bekräftade, utan utvecklas också som läsare,  
konstaterar hon, eftersom de delar sina läsupplevelser med varandra. I bästa fall kan det hela 
också resultera i att de blir jämnåriga förebilder. 

På Lidingö stadsbibliotek är hon en av fyra barn- och ungdomsbibliotekarier, som delat upp 
ansvarsområden mellan sig, så att hennes huvudansvar ligger just på ungdomar. Och hon har  
lagt mycket energi på att stärka ungdomslitteraturen på olika vis, inte bara för att få ungdomar  
att hitta till läsning, utan också för att …
– … ungdomsböcker ofta är minst lika bra som vuxenböcker. Jag vill att vuxna också ska  
upptäcka det! 

Tack vare en generös programbudget har hon och hennes kolleger också kunnat dra i gång  
skrivarcirklar och anordna scenprogram. Till exempel arrangerade de, strax innan pandemirestrik-
tionerna kom, en träff under rubriken Länge leve ungdomsboken, dit de bjöd in några unga bok-
bloggare som fick Lilla Augustpriset hösten 2019, samt representanter för ett bokförlag. 

Paula Högström brukar också berätta om årets ungdomsboksutgivning för sina kolleger.
– Det är jätteviktigt att de har en viss överblick, så de kan locka ungdomar vidare in i läsningen 
med bra frågor i infodisken.

Med bra frågor menar hon sådana som rör vad personen läst senast, vilka intressen hen  
har och liknande som kan ge ledtrådar till rätt läsnivå och genrer, istället för att fråga om  
personens ålder.

Självklart pratar hon också litteratur i de mindre informella sammanhangen, som vid  
kaffe- och lunchraster.
– Jag kan inte hålla tyst när jag läst något bra!

I övrigt går hennes arbete mycket ut på att sprida budskapet utanför biblioteket, genom  
att nätverka med andra personer runt barn och unga, såsom skolbibliotekarier, lärare,  
kulturskolepedagoger och vårdnadshavare.
– Det känns viktigt att påminna om att böcker och läsning finns och att vi på biblioteket är  
en resurs. Jag tycker att biblioteken ibland glöms bort, att barns och ungdomars läsning blivit  
skolans fråga. Men vi har ju kompletterande kompetens. 

Paula Högström berättar att Lidingö stadsbibliotek kunnat hålla öppet under hela coronatiden, 
om än självklart med olika former av begränsningar. Bokklubbarna har hon till exempel kört  
digitalt. 

Hennes senaste projekt är ett samarbete med kommunens ungdomsmottagning och fritidsgår-
dar. Hon har haft bokpresentationer för fritidsledarna och flera gårdar har fått ”utvalda, nya, bra” 
böcker. Just det: fått. 
– De ska inte behöva känna ansvar för att böckerna ska lämnas tillbaka, hela och rena. 
Däremot är många av böckerna första delen i en serie, och bredvid bokhyllan finns en affisch som 
påpekar att fortsättningarna går att låna på biblioteket.

Det hela är ett första steg i en satsning som går ut på att böckerna ska finns där ungdomarna finns. 
– Då är chansen större att de börjar bläddra och kanske lånar hem. Jag uppmuntrar de vuxna  
att göra det också. 
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Planen är att så småningom placera böcker även i musikskolan och i kommunens lokal för  
dramaverksamhet. 
– Och ingenting hindrar väl att utvidga så småningom, till icke kommunala verksamheter,  
som sporthallar och liknande. 

Ja, idéer har hon så det räcker till och blir över, det som saknas är tid att genomföra dem,  
säger hon.

Paula Högström säger att ungdomsboken ”mått lite dåligt” en tid. Men nu hoppas hon att en ljus-
ning är på väg. Dels tror hon att coronatiden kan ha skapat en skärmtrötthet som skulle kunna tala 
för att bokläsande får ett uppsving igen, dels ser hon andra tecken i tiden, som Facebookforumet 
Unga läser och dess digitala bokcirklar och booktok, en del av tiktok som handlar om böcker.
– En del böcker som hajpats där har börjat lånas ut väldigt mycket. 

Då handlar det om engelskspråkig litteratur, också det är en trend i dag, att ungdomar gärna  
läser engelskspråkiga böcker på originalspråket.
– Jag köper in mer och mer böcker på engelska. Det enda tråkiga med det är väl att de unga 
läsarna glömmer bort att det finns böcker där svenska är originalspråk.

Även om Paula Högström alltid månat om att lyfta de ungdomar och barn som redan är läsare  
vill hon givetvis även försöka nå de ickeläsande ungdomarna. 
– På senare tid har jag börjat tänka mer och mer på de ungdomar som inte ens kommer till biblio-
teket. Jag tror det gäller att sänka trösklarna så mycket det bara går när man möter dem. Ha med 
sig ett riktigt stort urval – faktaböcker, serier, lättläst, ljudböcker – och inkludera alla som självklar-
heter utan att vara dömande. Jag nämner också alltid Legimusappen när jag bokpratar. 
– Sedan är det tacksamt att börja i filmens och tv-seriernas värld. Många ungdomsböcker blir ju 
serier just nu, det är väldigt positivt! Jag är egentligen inte förtjust i filmbilder på bokomslag,  
men de kan många gånger vara en väg in. 

För övrigt finns det som bekant också många vuxna som inte hittat tjusningen med läsning.
– En dag ska jag nog starta en bokklubb för dem som inte gillar att läsa!
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Äventyr och spänning, humor och  
vardagsrealism. Och olika svårighets-
grad på texterna. När bibliotekarien 
Emma Sigvardsson håller bokprat i  
skolan försöker hon presentera en  
mix som kan tilltala så många elever 
som möjligt.
– Plötsligt börjar det försvinna saker från omklädningsrummet. Det finns en tjuv i konståknings-
klubben!  

Emma Sigvardsson står i ett klassrum i Skärgårdsskolan i västerbottniska Holmsund och tittar ut 
över klass 3E. På smartboarden bredvid henne syns framsidan och ett uppslag ur boken En tjuv i 
klubben. 

Vi får veta att boken ingår i en hel serie om ”iskompisarna” och att författaren heter Linda Skugge. 
Och så berättar Emma lite till om handlingen – precis så mycket att i alla fall jag blir nyfiken på hur 
den fortsätter. 

Sedan är det dags att visa nästa bok. Hon har börjat bokpratet med att visa omslagen till alla de 
sex böcker hon valt ut, och eleverna får välja i vilken ordning hon ska presentera dem.

För mig som deltar på distans är intrycket att klassen lyssnar uppmärksamt och svarar på de frågor 
som Emma sticker in emellanåt.

Emma Sigvardsson har arbetat på Holmsunds bibliotek i tio år och hållit i bokprat nästan lika 
länge. Detta att hon besöker dem i klassrummet är en pandemilösning – i normalläget är det elev-
erna som besöker henne i biblioteket. Det senare är att föredra, tycker hon, eftersom det är ett bra 
sätt att låta barnen bekanta sig med biblioteksmiljön. 
– Där är det också lättare att visa dem andra böcker om de inte fastnar för någon av de titlar som 
är med på bokpratet. 

När hon besöker skolan har hon bara med sig ett antal exemplar av varje bok hon presenterar. 
Men i övrigt går det hela till på samma sätt som i biblioteket, det vill säga med bilder på stor-
skärm. Emma Sigvardsson tycker det är bra att kunna visa upp böckerna så, för att alla ska se hur 
text och bilder ser ut. Under pandemitiden, då alla hennes bokprat för mellanstadiet skett digitalt 
har det dessutom varit en fördel att eleverna redan varit vana vid det formatet. 
– Och så tycker jag det är roligt att sätta ihop sådana här powerpoint-presentationer. En fördel är 
att de är lätta att återanvända. 
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Vilket kan vara bra när man, som hon, gör två bokprat per läsår i sexton klasser. 

Men det innebär inte att hon slagit sig till ro och kört samma bokprat år efter år. Nej, även om det 
finns vissa böcker som håller år efter år försöker hon läsa en stor del av allt nyutgivet och hela 
tiden uppdatera bokpraten. 
– Det känns mer angeläget att presentera nyutkomna böcker än sådana som redan är välkända. 
Och klassikerna, ja de ingår i svenskundervisningen, i alla fall i lite högre årskurser. 

Oftast är det skönlitteratur hon presenterar. 
– Fackböcker möter de på andra sätt i skolan. 

I de nyhetsbrev hon skickar ut till lärarna med jämna mellanrum, om nyinkomna böcker i biblioteket, 
tipsar hon däremot om serier och facklitteratur. 

Bokpraten är en viktig del av den läsfrämjande verksamheten i Holmsunds bibliotek, som är ett 
integrerat folk- och skolbibliotek. Utöver bokprat (Emmas kolleger håller bokprat för de övriga 
årskurserna i grundskolan) stöttar de bland annat skolorna med bokurval i samband med teman. 
Det förekommer också att de, i samråd med lärare, gör så kallade bokattacker, då de plötsligt 
kommer in i ett klassrum och berättar om en bok. 

På Förintelsens minnesdag varje år är Emma Sigvardsson ute i ”sina” klasser med texter som hon 
läser högt ur, för att sedan samtala om med eleverna. 

Biblioteket arrangerar förstås också olika sorters lovaktiviteter kring läsning. 
– Bland annat har vi kört det nationella projektet Sommarboken de senaste åren, då vi anordnar 
träffar med aktiviteter kring årets sommarbokstema. Alla får själva välja vilka böcker de vill läsa. 

Utmaningen med den typen av verksamhet är förstås att få med även mindre läsbenägna barn. 
– Det är det som är så bra med bokpraten i skolan, man når alla där.  

När Emma Sigvardsson väljer ut böcker till sina bokprat är det övergripande målet att presentera 
läsning som känns relevant för respektive åldersgrupp – hon bokpratar i årskurserna 3–6. 
– Samtidigt försöker jag ibland visa upp böcker som de kanske inte skulle ha valt själva, sådana 
som jag tycker de ska känna till. 

Hon är också angelägen om att vara bred i fråga om genre. 
– Och så ska några av böckerna ha pojkar i huvudrollerna och några flickor.  

Hon brukar också kontrollera att så många som möjligt av böckerna hon presenterar finns som  
talböcker och har planer på att utveckla sina presentationsbilder så att Legimussymbolen – den 
som visar att boken finns i Myndigheten för tillgängliga mediers bibliotek – finns med. 
– Det blir ju också ett sätt att visa alla att talböcker finns. 

I Holmsund finns för närvarande inte så många elever som läser svenska som andraspråk, sva, 
men skolan använder i förekommande fall Emma Sigvardsson och hennes kolleger som resurs  
då de behöver böcker på andra språk. 

Inför bokpraten skriver hon manus, men lägger tid på att lära sig dem utantill. 
– Jag tycker det är mödan värt, för jag vill inte stå och läsa innantill. 
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Konsten är, att berätta tillräckligt mycket för att väcka intresse, men inte för mycket,  
konstaterar hon. 
– De ska ju vilja läsa vidare själva. 

Och där i klassrummet i Skärgårdsskolan verkar det som om hon lyckats med denna föresats. 
Innan hon säger hej då och går, räcker en elev upp handen:
– Det var roligt att alla slutade så spännande, man vill läsa allihop på en gång.

Fakta 
 
Böckerna Emma Sigvardsson presenterade i klass 3E 
En tjuv i klubben av Linda Skugge 
Min bästa ovän av Andreas Palmaer 
Ninjanörden av Anh Do 
Skorpionens skugga av Pia Hagmar 
Uppvaknandet av Camilla Linde 
Den hiskeliga berättelsen om Lilla Han av Lena Ollmark 
 
Texterna Emma Sigvardsson använder på Förintelsens minnesdag 
Årskurs 3: Historien om Bodri av Hédi Fried 
Årskurs 4: Rose Blanche av Roberto Innocenti 
Årskurs 5: Saras vingar av Lorenza Farina 
Årskurs 6: Ett utdrag ur Historien om Leon: Schindlers yngste arbetare av Leon Leyson
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I högstadieskolan Arenaskolan i  
Linköping går det inte att missa att 
böcker finns och vill bli lästa. På några 
år har skolbibliotekarien Liselott 
Drejstam tillsammans med lärarna 
skapat en atmosfär där det inte är  
konstigare att bära omkring på en  
bok än en fotboll. 

P  O  E  S
Liselott Drejstam skriver en bokstav i taget på vita tavlan. Hon har just delat ut ett papper med 
låttexten till Du vet att jag gråter av artisten Petter till sina elever och bett om ord som skulle kunna 
beskriva textens form. Förslag som låt, sång och dikt har kommit upp, hon har svarat jakande men 
sagt att det finns fler. Och nu hörs en röst:
– Poesi!

– Precis, det var det ordet jag var ute efter. Och det andra börjar såhär: L Y

– Lyrik!

Ungdomarna i rummet går i sjuan, åttan och nian och hör alla till grupper med elever med grav 
språkstörning. I vanliga fall är de årskursuppdelade, men just den här lektionen handlar det om 
det skolgemensamma projektet Arenaskolan läser, då precis alla i skolan – elever såväl som  
personal – ska läsa samma bok. 

Att också personalen läser är viktigt, säger Liselott Drejstam:
– Eleverna ska kunna gå fram till vem som helst och prata om boken. Det kan över huvud taget 
vara ett bra sätt att få i gång ett samtal. 

Denna gång är det delar ur Petters bok 16 rader som står på agendan, och nästa vecka ska förfat-
taren själv ”vara på plats” via videolänk. Det är tredje gången skolan arrangerar ett sådant projekt. 
Första gången var lite på prov, säger Liselott Drejstam. 
– Det var jag och den ämnesansvariga svenskläraren som ville prova, men vi tänkte att när författa-
ren väl är på plats kommer väl eleverna undra vem han är. 

Men deras låga förväntningar kom på skam. När Arkan Asaad kom till skolan och frågade om 
någon läst hans bok räckte samtliga upp handen, berättar hon, och leendet hörs i telefonluren. 

Arenaskolan är en högstadieskola i utkanten av Linköping. Liselott Drejstam kom till skolan 2017, 
efter att tidigare ha arbetat som skolbibliotekarie i såväl gymnasiet som i årskurs F–6. Det var  
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skolans rektor, som hon hade arbetat ihop med tidigare, som hade föreslagit henne att börja 
jobba här. Först var hon tveksam. Hon förstod att kontakten med eleverna inte skulle bli lika nära 
som på den F–6-skola hon arbetade och trivdes i och anade att det rent generellt kan vara svårare 
att få högstadieungdomar att läsa. 
– Det är så mycket annat som konkurrerar i den åldern. Och så tänkte jag väl lite fördomsfullt att 
det gällde extra mycket i en skola med idrottsinriktning. 

Samtidigt visste hon att Arenaskolans rektor var en ivrig förkämpe för att integrera skolbiblioteket 
i undervisningen. Så hon lät sig övertygas. 
– När jag kom hade rektorn verkligen krattat genom att få med personalen på noterna.

Hon och svensklärarnas arbetslag kom fram till att de måste börja med att få bort pinsamhets-
stämpeln kring läsning. De införde gemensam läsning av skönlitteratur i alla klasser och tänkte 
noggrant kring vilka texter de valde. 
– Hittar man rätt text kan det ju bli en ingång till att vilja läsa mer.   

Sedan dess är hon ute i klasserna flera gånger i veckan, oftast för att hålla i samtal kring läsning 
och texter men också med föreläsningar. Som den för sjundeklassarna, om varför man ska läsa, då 
de får veta vad läsning betyder för ens ordförråd. I samband med det får också vårdnadshavarna 
ett papper med sådan information, kompletterad med råd om hur de kan stötta sina barn i läs-
ningen. 
– Även om de gjort det tidigare är det många som släpper det när barnen kommer upp i högstadiet. 
 
I F–6-skolan hon hade arbetat tidigare var vårdnadshavarna väldigt involverade och föräldrarna  
väldigt engagerade, berättar hon. Även eleverna var enklare att få med sig i F–6-skolan, konstaterar 
hon och nämner temaveckor kring barnboksfigurer, lekar och tävlingar på fritids med mera. 

I stort sett arbetade Liselott Drejstam på samma vis som skolbibliotekarie i årskurs F–6 som hon 
gör i högstadiet. Samarbetade med lärarna, deltog i undervisningen, höll i textsamtal. 
– Sen jobbade vi väldigt mycket med lovläsning också på jullovet. 

De hade nämligen märkt, att många elever, i synnerhet de yngsta, ofta tappade en hel del av  
sin nyförvärvade läsförmåga under de veckorna. Eleverna fick uppgifter utifrån sin individuella  
förmåga. Detta slog väl ut. 
– En lärare gjorde faktiskt ett lästest före och efter jullovet en gång, och några elever hade till och 
med blivit bättre på att läsa på lovet. 

Här höll hon också regelbundna bokprat, i samband med att klasserna kom på schemalagda 
besök i skolbiblioteket. Då pratade hon om såväl nyutkommen litteratur som om sådana böcker 
som ”inte lånar ut sig själva, men är läsvärda”. 

Det förekommer att Liselott Drejstam har regelrätta bokprat även på högstadiet, men egentligen 
tror hon mer på att ungdomar i den här åldern tipsar varandra. 
– Det är coolare än att jag ger boktips. 

Coolt är också om idoler gör det. Därför bjuder hon ibland in läsande hockey- och fotbollsspelare 
från de lokala lagen som förebilder. Valet av Petter som årets författare bygger på samma tänk, 
eftersom han kan berätta om hur han fann litteraturen och uppenbart är beläst. Det märks även i 
texten som gruppen i klassrummet har framför sig den här dagen, där Don Quijote nämns, liksom 
Afrodite och Nike. Liselott Drejstam tar givetvis upp dessa gestalter i sitt samtal med klassen. 
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Och på tal om klassiker, som Don Quijote: är det inte ovanligt att svensklärarna ber henne komma 
och prata på niornas lektioner i litteraturhistoria, till exempel om olika epoker. 
– Jag tror lärarna tycker det tillför något att få in en annan röst i klassrummet ibland, någon som 
kanske kan ge en annan vinkling och har delvis annan kunskap. 

I textsamtalen får lärarna dessutom möjlighet att ta ett steg tillbaka och följa interaktionen mellan 
eleverna och Liselott. Så gör också läraren i klassrummet med de lässvaga eleverna denna dag, 
tills Liselott Drejstam ber henne om hjälp att dela in eleverna i grupper à två eller tre. Nu ska de 
gruppvis gå igenom texten, stryka under ord de inte förstår och diskutera några frågeställningar 
på ett papper. Det visar sig att det finns en hel del ord som behöver förklaras, som elegans,  
stimulans, keff, atmosfär. Och så undrar en elev hur man våldtar ett hjärta. 
– Det är bildspråk, förklarar Liselott Drejstam. 

Det där med symbolik är något hon brukar ta upp speciellt i en särskild lektion hos eleverna i 
åttonde klass. Då har hon några gånger arbetat utifrån bilderboken Hanna, huset, hunden av 
Anna-Clara Tidholm.
– Den innehåller symbolik på ett väldigt basalt vis. Det brukar bli fantastiska diskussioner! 

I Arenaskolan går förhållandevis få elever med annat modersmål än svenska. 
– Men givetvis finns det med i mitt tänk när jag köper in böcker och jobbar i klass.

I det väl inarbetade nätverk för skolbibliotekarier som finns i Linköping möter hon också en  
kollega som arbetar i skolor där många elever behöver stöd med svenskan. 
– Den skolblbliotekarien köper in väldigt mycket lättlästa böcker, men också ordlösa som Shaun 
Tans Ankomsten, för att eleverna ska få öva på att berätta med egna ord. Och så förstås många 
böcker på andra språk, och ”tvillingböcker”, alltså samma bok på både svenska och ett annat språk.

En annan av Liselott Drejstams uppgifter som skolbibliotekarie på högstadiet är alltså att en gång 
i veckan arbeta med elever med grav språkstörning. Varannan vecka träffar hon sjuor och åttor, 
varannan nior. 
– Eftersom det är så långt mellan gångerna försöker jag alltid jobba med texter som vi hinner gå 
igenom på en lektion. 

I övrigt gäller det att söka fram texter som inte är för simpla och helst spännande, men ändå inte 
innehåller för många sådana ord som eleverna nog inte känner till. 

De elever som behöver använder givetvis de hjälpmedel de behöver. Däremot vill hon helst  
inte att eleverna läser vanliga ljudböcker i skolan. 
– De behöver verkligen öva sig i att läsa med sina egna ögon. Men högläsning har vi ibland. 

Popup-bibliotek på oväntade ställen i skolan, lästips på toaletterna, ofta kopplade till teman,  
olika sorters läsutmaningar och tävlingar är andra metoder som Liselott Drejstam använder i  
sin ambition att påminna såväl elever som personal om att böcker finns och vill bli lästa. 

Hon har också ett instagramkonto där hon berättar om sådana arrangemang, ett konto som hon vet 
att många vårdnadshavare följer, medan eleverna kanske i än högre grad följer henne på snapchat

Och jo, nog tycker hon att attityden till böcker och läsning har förändrats i Arenaskolan. 
– Senast i förra veckan var det en elev som hävde upp ett glädjetjut i korridoren när jag berättade 
att en bok kommit in. Det hade inte hänt för två år sedan. 
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Vad ska vi ha litteraturen till? Att en 
sådan fråga kommer från en docent i  
litteraturvetenskap kanske verkar  
otippat. Men det Åsa Warnqvist, forsk-
ningsledare på Svenska barnboksinsti-
tutet, är ute efter, är en diskussion.
– Det råder inte någon tvekan om att vi människor utvecklas av att läsa, det finns så mycket forskning 
som pekar på det. Men vi behöver prata mer om syftet med litteraturen, säger hon, som anser att 
det ofta finns ett för stort fokus på litteratur som pedagogiskt verktyg. 

Detta kan innebära att den lustdrivna läsningen glöms bort, fast det är den som skapar grunden 
för fortsatt läsande.
– Jag tror, att det som verkligen gynnar barns läsförmåga och intresse är att de bara får läsa jätte-
mycket och ostört, komma in i det som vi förr brukade kalla slukaråldern. 

Och även om hon inser att det finns många pedagoger som sätter lusten att läsa i centrum har 
hon sett tillräckligt många exempel på motsatsen för att känna oro över utvecklingen. 
 – Vi ser ju att läsandet minskar och då tror jag det här är ett problem. 

Att det har blivit såhär tror hon till viss del beror på att skolverksamheten kring litteratur ser ut som den 
gör idag, men också på att det finns mycket annat som konkurrerar om barns och ungdomars tid.  
– Därför blir det ju ännu viktigare att det faktiskt finns lust i läsningen.

En av Åsa Warnqvists arbetsuppgifter på Svenska barnboksinstitutet, Sbi, är att vara redaktör och 
huvudskribent i den årliga rapport som kallas Bokprovningen och som innehåller statistik och 
analyser över barn- och ungdomsboksutgivningen i Sverige. När vi talas vid har 2020 års bok-
provning just kommit. Av den framgår bland annat att utgivningen av tryckta böcker, i synnerhet 
ungdomsböcker, minskat. När det gäller ungdomsböckerna har det att göra med dålig lönsamhet 
för denna bokkategori. 

Att lönsamheten minskar är ett allmänt problem, enligt Åsa Warnqvist. Men på senare tid har hon 
också börjat fundera på om en rådande samhällstendens kan ha bidragit till minskad utgivning på 
ungdomsboksfronten. Hon syftar på problematiseringen kring identifikation i litteraturen – något 
som är särskilt vanligt här i Sverige. 
– Det finns ju en utbredd föreställning om att identifikation bara uppstår om man tar del av berät-
telser om människor som delar ens erfarenheter. 

Alltså: Flyktingbarn vill läsa om flyktingbarn, lesbiska söker sig till böcker om homosexuella etcetera. 
– Självklart är det så, att om du till exempel har en funktionsvariation och aldrig ser den represen-
terad i litteraturen gör det något med dig. Men det finns inget som säger att du inte också kan 
identifiera dig med din totala motsats, tvärtom, säger hon och påpekar att denna vår förmåga 
också är viktig för att komma nära andra världar och kulturer. 
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Men också utgivningen av böcker med den sortens berättelser minskar, till stor del genom att 
antalet översatta barn- och ungdomsböcker är färre än någonsin. 
– Det kommer otroligt lite från Asien, Afrika, Latinamerika. Jag tror det är farligt i längden, och 
ökar risken för xenofobi. Om vi inte får inblick i andra människors liv, hur ska vi då någonsin få för-
ståelse för dem?
– Jag tycker att alla som arbetar med läsfrämjande verkligen måste tänka på att bredda perspekti-
ven, att inte bara tänka på en typ av identifikation.

Den som bokpratar i en grupp barn med väldigt homogen sammansättning bör alltså tänka på att 
ta med böcker om människor med annan bakgrund, till exempel.
– Och tvärtom! Vad är det som säger att inte en väldigt heterogen grupp inte skulle vilja läsa en 
och samma bok, som en fantasyroman. Eller klassiker som Anne på Grönkulla eller Lille Prinsen. 

Bra böcker kan alla hitta något i, även om de är över hundra år gamla, konstaterar hon. 
– Bokprat handlar ofta om nyutgivna böcker. Det har förstås att göra med att det inte ges ut så 
många klassiker för barn, men jag tror tyvärr att det också handlar om identifikationssjukan.  
Att man tror att dagens barn och ungdomar inte kan identifiera sig med barn som levde för  
längesedan. Det känns feltänkt, säger Åsa Warnqvist.

Åsa Warnqvist hör inte till dem som tror att nya former av utgivning är ett hot mot boken.
– Det viktiga är ju innehållet. Verket finns ju kvar, oavsett behållare. Till exempel är det fantastiskt, 
tycker jag, att ljudboksutgivningen gjort att fler människor läser. Det blir en annan form av läsupp-
levelse, eftersom det finns en uttolkare emellan, men själva mediet tar inte död på boken, tvärtom  
har det ju visat sig. 

Givetvis går inte ljudböcker att använda då det handlar om lästräning, eftersom elementet avkod-
ning av text försvinner, men om syftet med läsningen är att kunna samtala om en litterär upplevelse 
är det bara av godo om det finns tillgång till verket på olika vis, anser hon. 
– Däremot är ju det här med att ge ut bilderböcker som ljudböcker ett märkligt fenomen. Bilderna 
är lika viktiga som texten i bilderböcker, oftast viktigare.

Idag vill allt fler unga människor läsa engelskspråkig litteratur på originalspråket. Åsa Warnqvist 
tror att det kan vara en delförklaring till den minskade utgivningen av översatt ungdomslitteratur. 
Hon känner inte till om det finns forskning på konsekvenserna av det. 
– Men min spontana tanke är att det väl är jättebra ur ett globalt perspektiv om unga människor 
utvecklar sin kunskap i detta världsspråk. 

Att biblioteken spelar en viktig roll när det gäller läsfrämjande är uppenbart, tycker Åsa Warnqvist. 
– Är det något ställe där det går att arbeta aktivt med läsfrämjande så är det ju där böckerna finns. 
Inte minst är skolbiblioteken väldigt viktiga. Det blir intressant att se vad som klubbas igenom  
utifrån skolbiblioteksutredningen, som jag tycker innehöll handfasta och bra förslag. 
– Tack och lov verkar det som om regeringen börjat inse att det finns vinster ur ett demokratiskt 
perspektiv i att satsa på barns tidiga läsning.
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För att lära sig läsa måste man först få 
kläm på språkljuden, bli fonologiskt 
medveten. Ju förr man börjar träna på 
det, dess bättre är förutsättningen att så 
småningom kunna ”knäcka koden”.  
Och när man väl lärt sig läsa, ja då 
måste kunskapen underhållas – läsning 
är en färskvara. 
Barnen var fyra år gamla. Varje dag i sex veckors tid fick de 25 minuters fonologisk, systematisk 
träning. Det hela upprepades ett år senare. När de började i årskurs ett hade de ett tydligt försprång 
vad gällde förutsättningarna att lära sig läsa gentemot de jämnåriga kamrater som inte fått sådan 
träning. 

Det handlade om en så kallad interventionsstudie inom projektet Riddle vid Göteborgs universitet,  
som professorn i pedagogik Ulrika Wolff ledde, tillsammans med sin professorskollega Jan-Eric 
Gustafsson. De hade utvecklat träningsprogrammet för att kunna undersöka om det finns skäl att 
börja öva sig i fonologisk medvetenhet redan i fyraårsåldern. 

Fonologisk medvetenhet? Ja, inom läsforskningen har det länge varit känt, att förmågan att iden-
tifiera och manipulera språkljud är avgörande för man ska kunna lära sig läsa. Detta är inte någon 
ny kunskap, tvärtom ligger den till grund bland annat för den så kallade Bornholmsmodellen som 
används i förskoleklasser i hela landet. 

Det är ju också genom att systematiskt öva på att koppla ihop språkljuden, fonemen, med de 
skrivna tecknen, grafemen – den så kallade ljudmetoden – som grundskolan lär ut läsning.

Men Ulrika Wolff och hennes team ville alltså undersöka om det vore idé att börja öva tidigare än i 
sexårsåldern. Och resultatet var tydligt: I synnerhet de barn som hade lägst fonologisk medveten-
het vid starten av experimentet, och därmed låg i riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter. 
hade nytta av att börja med fonologisk träning redan som fyraåringar. Det ökade deras fonologiska 
medvetenhet. 
– Men framför allt kunde vi visa att det fanns transfereffekter – att de barn som fick den här träningen 
hade lättare att lära sig läsa. Vi såg substantiella skillnader på ordavkodningsförmågan efter två år. 
Och då hade ändå allihopa fått språklig träning när de gick i förskoleklass, säger Ulrika Wolff.  

Detta visar tydligt, menar hon, att det finns en stor fördel med att börja med fonologisk träning tidigt. 
– Det blir en mjukare ingång till den träningen i förskoleklass. Men jag vill poängtera att det inte 
alls handlar om att barnen ska lära sig läsa som fyraåringar! 
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Viktigt är också, framhåller hon, att det inte handlade om någon utvald grupp som fick denna trä-
ning. Tvärtom fanns det en poäng med att både barn med välutvecklad fonologisk medvetenhet 
också deltog – deras entusiasm smittade.

Fonologisk medvetenhet krävs alltså för att kunna börja avkoda, det vill säga förmågan att koppla 
ihop språkljuden med symboler, vilket är första steget mot att bli en läsare. För att komma vidare 
måste denna avkodning bli så automatiserad att man uppnår så kallat läsflyt. 

Men det behövs en faktor till: lingvistisk förståelse. Ulrika Wolff brukar använda sig av den teori 
om läsning som myntats av två amerikanska forskare, nämligen läsning=avkodning x förståelse. 
– Och med lingvistisk förståelse menar man inte läsförståelse utan vad du förstår när någon ger 
dig instruktioner, läser högt, berättar. Plus ”tillräckligt god” vokabulär och grammatisk förmåga. 

Man måste alltså kunna både avkoda och förstå för att kunna tillgodogöra sig en text. Och för att 
nå bäst resultat gäller det att undervisningen är strukturerad. Vilket inte betyder att man måste 
vara ”klar” med ljud och ordavkodning innan man börjar med förståelsen. 
– Självklart är det samtida processer, säger Ulrika Wolff samtidigt som hon påpekar att det inte 
finns något särskilt tydligt samband mellan ordavkodning och begåvning. Tvärtom förekommer 
det ofta att barn har god förståelse men bristande avkodningsförmåga. 

Däremot räcker det inte med ett läsförståelsetest om man vill mäta någons läsförmåga, utan man 
måste också kontrollera hörförståelse och avkodning separat för att förstå vilken typ av svårigheter 
som eventuellt finns, påpekar Ulrika Wolff.
 – Det kan ju vara så att två individer har låga poäng på läsförståelse av helt olika orsaker. En kanske  
tycker att det är lätt att avkoda men att det är svårt att förstå, medan en annan har svårt med 
avkodningen men skulle ha förstått om texten var uppläst. De här eleverna ska naturligtvis ha  
helt olika pedagogiska insatser. 

Med det kommer vi in på en annan studie hon varit med om att genomföra, där hon och hen-
nes kolleger testade att använda individuell undervisning för barn med läs- och skrivsvårighe-
ter. Utgångspunkten var, att det fanns tidigare forskning från andra länder som pekade på att 
just individuell undervisning som ges intensivt under en begränsad period har bättre effekt än 
enstaka timmar med specialundervisning under en lång tid.

Ett hundratal nioåriga elever med låga resultat på ett ordavkodningstest valdes ut, varav hälften 
fick ingå i en kontrollgrupp, medan den andra hälften fick 40 minuters strukturerad och individuell 
undervisning varje skoldag i tolv veckor. Undervisningen bestod av träning av kopplingen mellan 
fonem och grafem, av läsflyt och strategier för läsförståelse. 

Även här blev resultatet att den intensiva träningen var effektiv. Men Ulrika Wolff kunde också visa 
hur viktigt det är att inte bara träna avkodning, utan också läshastighet. 
– Dessutom var det tydligt att det har betydelse vem som utför undervisningen. De elever som  
tränades av pedagoger med god kunskap om språkets uppbyggnad utvecklades mest i stavning. 
Det tolkar jag så, att det är viktigt att det är de mest välutbildade som ska genomföra sådana här  
träningsprogram. 

En annan sak som gjorde studien speciell var det resultat som visade sig då forskarlaget följde 
upp studien när eleverna gick i åttan. 
– Vi hade inga förväntningar om att se någon skillnad efter så många år. Men det gjorde det!  
Hos de elever som fått individuell träning fanns det fortfarande effekter kvar vad gällde ordavkod-
ningsförmåga. När det gällde läsförståelse, däremot, såg vi ingen skillnad. 
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Vilket, enligt Ulrika Wolff visar, att läsning är en färskvara. 
– Man behöver underhålla förmågan, även om man inte tappar den helt om man inte gör det. Det 
gäller oss alla, men i synnerhet de som har ordavkodningssvårigheter. 

Dessvärre visade uppföljningsstudien att många av eleverna fortfarande i åttonde klass var rejält 
på efterkälken då det gällde läs- och skrivförmåga. 
– Det är allvarligt att skolan inte hade lyckats ge dem det stöd de behövde. 

Vilken roll kan då bibliotek och bibliotekspersonal spela då det gäller människor som behöver 
stöd i sin läsning?
– En jättestor roll! För det första är det ju väldigt givande med boksamtal där bibliotekarier berät-
tar om böcker på ett sätt så att de väcker läslust. 

Att bibliotekspersonal har kunskap om läs- och skrivsvårigheter – och om hjälpmedel – har också 
betydelse, konstaterar hon. I en annan studie har hon kunnat visa att studenter med läs- och 
skrivsvårigheter hellre uppsöker sådana bibliotek som kan erbjuda flera lässtudior (studierum 
med hjälpmedel som talsyntes med mera) och kunnig personal. 

Inte minst är det viktigt att alla som arbetar med läsning ska ha i åtanke att det alltid finns 
människor som har svårigheter och att man bör närma sig det på ett bra sätt. 
– Säg inte ”om det är någon som har …”, utan ”för er som har …”! Och om någon ber om en  
talbok, fråga inte varför, men hjälp till att hitta rätt nivå.  

I det sammanhanget är det viktigt att minnas, att en person med läs- och skrivsvårigheter inte 
nödvändigtvis vill läsa väldigt enkla texter, eftersom svag ordavkodningsförmåga inte har med 
intelligens att göra. 

Men framför allt kanske man behöver fundera kring det faktum, att ett bibliotek kan upplevas som 
en, om inte hotfull, så i alla fall skrämmande miljö att över huvud taget närma sig.
– Tänk dig själv: Om du har stora svårigheter att läsa vågar du ju inte gå in i en lokal som vimlar av 
folk som älskar att göra just det. 
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Bokcirklar för både låntagare och  
personal, språkväskor för barn.  
Regionbiblioteket i Halland har gjort  
en rad satsningar för att främja  
läsandet i regionen.
Väskan är brevlådegul och gjord av papp. På dess lock syns ett par långa öron, två nyfikna ögon 
och en glad streckmun. Den snart ettåriga flickan ser förväntansfull ut när kvinnan som har den 
med sig öppnar locket. Där inne ryms bland annat två böcker.

Filmsekvensen är en introduktion till Språkstart Halland, en satsning på små barns språkutveckling 
som Region Halland driver. Den går ut på att familjer får hembesök av en så kallad språkstartare 
två gånger under barnets första levnadsår. 

Det hela är resultatet av ett mångårigt samarbete mellan regionbiblioteket och barnhälsovården, 
berättar Maria Ehde Andersson, barnbiblioteksutvecklare på Regionbibliotek Halland, tillika pro-
cessledare för satsningen. 

Hon har arbetat med läsfrämjande och små barns språkutveckling ända sedan hon blev anställd 
här 2004. Redan från början samarbetade hon med regionens hälso- och sjukvårdsstrateg Gerd 
Almquist-Tangen. Båda hade en bild av att det finns kopplingar mellan barns språk och förmågan 
att lära sig läsa och skriva. 
– Senare har ju forskningen bekräftat att det är så. 

Det hela ledde till projekten Med språket framför sig, och därefter Språk-kedjan, där regionbiblio-
teket samlade en grupp olika professioner – bibliotekspersonal, logoped, förskolepersonal och 
BVC-sjuksköterska. Maria Ehde Andersson betonar vikten av att redan från början samarbeta över 
professionsgränserna, bland annat för att personer ur andra yrkesgrupper kan tillföra kunskap och 
erfarenhet av att möta barn som har svårigheter med språket.
– Vi som jobbar på bibliotek glömmer ibland att familjer som kommer hit vill komma hit. 

I sådana samarbeten blir det också tydligt att det måste finnas evidens för de satsningar man gör. 
Hon berättar om en gång för längesedan, då hon och några bibliotekskolleger tog fram ett mate-
rial som de tänkte att BVC kunde använda i sitt språkarbete. 
– Men de förklarade att de inte kunde använda det utan evidens. 

Till språk-kedjeprojektet kopplades därför tidigt en forskare. 

Målet med Språk-kedjan var att skapa ett material för lustfyllt språkarbete i familjer med barn som 
har problem med språkutveckling. En rad väskor med olika innehåll, var tanken. 
– Men vi hade många och långa diskussioner om vad väskorna skulle innehålla. BVC och logopeden 
var stenhårda på att det inte räcker med böcker, utan att vi måste bredda ingången till språket. 
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Det tog ett par år att arbeta fram sex olika språkväskor kopplade till de vanligaste remissorsakerna 
från BVC till logoped. Väskor som, utöver böcker, innehöll inspirationskort, handledningar, spel, 
sånger, ramsor och dvd-filmer. De används än idag, om än uppdaterade. 
– Vårt motto för lyckad språkutveckling är prata, lek, sjung, läs!

Efter en tid fick de en fråga från Kulturrådet, som hade varit med och finansierat satsningarna: hur 
kunde de veta att arbetet skulle fungera långsiktigt? Det ledde till att regionbiblioteket anställde 
en forskare, Kerstin Rydsjö, som gjorde en översikt av språkprojekt globalt, Dags att höja ribban!. 
Hon drog slutsatsen att en engelsk modell med så kallad bokstart var den mest framgångsrika. 
Sedan dröjde det inte länge förrän den nationella satsningen Bokstart drog i gång, där folkbibli-
otek, barnhälsovård och förskola arbetar med att uppmuntra vuxna att prata, läsa, sjunga, rimma 
och ramsa med barn i sin närhet. 

Bland de viktigaste framgångsfaktorerna för Regionbiblioteket Hallands projekt var och är, enligt 
Maria Ehde Andersson, att de har vänt sig till hela familjen under barnens första sex levnadsår, då de 
flesta vårdnadshavare är extra mottagliga för sådant som gynnar deras telningar. Under den tiden 
kan man i bästa fall även få med vårdnadshavare som själva skyr böcker och bibliotek, till exempel 
på grund av egen dyslexi. Men dessa kan behöva extra stöd för att ta steget över tröskeln. 

Med det är vi tillbaka där vi började, i det som kallas Språkstart och som vänder sig till de allra 
yngsta barnen. Politikerna i Hallands regionfullmäktige hade länge följt och stöttat utvecklandet 
av språkväskorna. Tjänstepersonerna på kulturförvaltningen pekade nu på, att språkutveckling är 
viktig för ett av regionens tillväxtmål, nämligen ”Fler i arbete”. De motiverade det med att ett eget 
språk är grunden till att kunna vara en del av samhället och föreslog att satsningen Språkstart  
Halland skulle bli en del av tillväxtstrategin. Det tyckte politikerna var en god idé. 

Språkstart Halland är ett gemensamt åtagande mellan regionen och de kommuner som väljer att 
delta, utifrån kultursamverkansmodellen. En referensgrupp jobbade fram några språkpaket för 
olika åldrar och konstnären och författaren Stina Wirsén anlitades för att göra illustrationerna till 
allt språkstartsmaterial.

Språkstart vänder sig till alla småbarnsfamiljer, som får hembesök av en så kallad språkstartare  
då barnet är sex månader och igen då det är elva månader. Då barnet är i treårsåldern får familjen 
ytterligare möjlighet att möta språkstartaren, i samarbete med förskolan. För att nå även familjer 
med utländsk bakgrund går informationen om erbjudandet ut på ett antal olika språk. 

Satsningen har också fått ett ”småsyskon” i Instagramkontot Dela språket, där logopeden Catarina 
Sjöberg delar med sig av tips på hur man enkelt i vardagen kan öka barns ordförråd. 

De kommuner som deltar i Språkstart Halland vittnar om ett mycket gott mottagande. 
– Det vi är mest nöjda med, är dels att vi förenar teori och praktik, dels att vi har tänkt till både 
vad gäller metod och material. På så vis har vi lyckats nå dem som mest behöver det, säger Maria 
Ehde Andersson. 

Men Hallands regionbibliotek har inte satsat enbart på de yngstas läsande. Nej, de senaste åren 
har olika sorters läsfrämjande arbete genomsyrat hela verksamheten. När en ny avdelningschef 
skulle anställas 2011, sökte man specifikt efter någon som kunde driva den litterära och läsfräm-
jande delen av verksamheten. Valet föll på Maria Ehrenberg, som är bibliotekarie, disputerad 
inom litteraturvetenskap och bland annat suttit i Kulturrådets arbetsgrupp för skönlitteratur.  
– En av mina käpphästar är att vi måste ha en struktur som följer låntagarna från vaggan till  
graven. Att läsfrämjande arbete är viktigt för alla åldrar, inte bara barn och unga. 
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En av de första saker hon föreslog för beslutsfattarna var en satsning på stöd till författare verk-
samma i länet.
– Läsfrämjande är intimt förknippat med litteraturutveckling, tänkte jag, säger hon och berättar att 
hon faktiskt har tio procent forskning i sin tjänst.

När det så blev dags att uppdatera den regionala kulturplanen bjöd Region Halland, i linje med 
kultursamverkansmodellen, in halländska författare, studieförbund, med flera till en diskussion om 
vad som är viktigt att få med i en kulturplan. Skrivningen blev att Halland ska ”främja kvalitetslitte-
ratur av halländskt intresse och stärka de litterära aktörernas situation, samt verka läsfrämjande”. 

Men om biblioteken ska kunna främja kvalitetslitteratur måste det finnas kunskap hos personalen. 
– Undersökningar visade att bibliotekarier tenderar att hamna ”i mitten” i sin egen läsning. Det 
finns en risk att programverksamhet, bokcirklar och rådgivning utgår från det som biblioteka-
rierna själva läser, och då blir det ju inte någon bredd på riktigt. Därför är det viktigt att göra  
målgruppsanalyser – vilka vill vi nå med vilken litteratur, och åt andra hållet: vilken litteratur vill  
vi förmedla och hur, säger Maria Ehrenberg.

Dessa tankar lade grunden till projektet Garanterat bra böcker i Varberg, som är ett samarbete 
mellan biblioteket i Varberg, regionbiblioteket och högskolan i Halmstad.

Projektet innehåller flera olika delar, som alla tar sin utgångspunkt i de böcker som fått litteratur-
stöd av Kulturrådet under epitetet ”garanterat bra böcker”. Till att börja med ville man satsa på 
bibliotekspersonalen. Och då inte bara bibliotekarierna, berättar Lillemor Åkerman, bibliotekarie 
på Varbergs bibliotek. 
– Vi ville få med alla, inklusive vaktmästare och bokbusschaufför. Vi tänkte att det vore bra för sam-
manhållningen i personalen och att det skulle göra mycket för allas läsintresse. 

Allra först placerades en hylla med ”kulturrådsböcker” i personalrummet. Så, på senhösten 2018, 
fick alla cirka 40 medarbetare, fortbildning, bland annat i form av så kallade läsdagar.  
– Gensvaret har varit väldigt positivt. Känslan var att äntligen får vi jobba med litteratur! Och så var 
det väldigt bra med föreläsningarna, att få den teoretiska grunden, säger Lillemor Åkerman.

Låntagarna i sin tur erbjöds bland annat att delta i bokcirklar kring några av kulturrådsböckerna. 
De utvärderingar som gjorts visar att cirklarna kunnat bidra till att bredda deltagarnas läsande. 

Ännu en läsfrämjandesatsning är arbetet med det brittiska konceptet Shared reading. Det går ut på 
att möta och reflektera över kvalitetstexter i grupp. Det kräver inga förberedelser från deltagarna 
(däremot av läsledaren) och går till så, att texter läses högt och sedan diskuteras. Läsledaren ser till 
att samtalet hålls i gång och fortsätter att handla om texten, men håller sig själv i bakgrunden. 
– Det som är så bra med shared reading är att det är så kravlöst och vänligt, säger Marija Hane, som 
gått en utbildning i metoden i Liverpool och är ansvarig för satsningen på den i Region Halland. 

Maria Ehrenberg, som också gått utbildningen i Liverpool, håller med: 
– Plus att man tar deltagarna på fullaste allvar genom att välja texter av hög kvalitet. Inte insmick-
rande eller förenklade. 
– Och det finns inte några givna svar, utan man upptäcker texten tillsammans utifrån sina personliga 
perspektiv, säger Marija Hane.

I ett första pilotprojekt provade hon, i samarbete med arbetsmarknadsenheten, metoden i en 
grupp personer med annat modersmål än svenska. 
– De var allt från analfabeter till akademiker, och trots det fick alla ut något av det, enligt den 
respons jag fick, säger hon.
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Nästa steg har blivit att utveckla shared reading-konceptet digitalt, något som ännu är i sin linda. 
Förhoppningen är också att så småningom kunna använda metoden i en grupp långtidsarbets-
lösa i några av regionens kommuner berättar Maria Ehrenberg. Hon hoppas också kunna ge fler 
bibliotekarier, liksom kuratorer och studieförbundsledare, möjlighet att utbilda sig till läsledare. 
– Och så har vi föreslagit att shared reading ska finnas med i den regionala biblioteksplanen, så att 
vi till exempel skulle kunna utveckla metoden för att användas i samverkan med regionens medi-
cinska bibliotek, säger Maria Ehrenberg.

Hon poängterar vikten av att som tjänsteperson se möjliga lösningar och utvecklingsmöjligheter 
som svarar mot regionens uppdrag och utifrån det föreslå olika insatser. 
– Att vi fick med små barns språkutveckling i regionens tillväxtstrategi berodde på att vi kunde 
peka på att om folk inte kan läsa kommer de ha svårt att få arbete. 

Fakta 
 
Den omnämnda kunskapsöversikten Dags att höja ribban, där Kerstin Rydsjö samman-
ställt och analyserat resultat från svenska och internationella projekt och aktuell interna-
tionell forskning finns att läsa här: 
https://regionhalland.se/app/uploads/2019/03/dags-att-hoja-ribban-2017-webb.pdf 
 
Språkstart Halland följs av en forskare, men än finns inga resultat. Däremot har logoped-
studenterna vid Lunds universitet Josefine Almquist Tangen och Julia Lundqvist i sitt 
examensarbete utvärderat effekterna av Språkstart Halland:  
https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/9022479   
 
Shared Reading är ett läs- och litteraturfrämjande koncept, utvecklat av universitetet i 
Liverpool. Syftet är att låta människor mötas och reflektera över kvalitetstexter. Koncep-
tet anses av sina förespråkare passa särskilt bra för att väcka läslust, öka språkutveckling 
och ge läsupplevelser till personer som av olika anledningar har svårt att läsa själva.  
Det används också ofta för att stärka människor i utanförskap eller med psykisk ohälsa.  
 
Garanterat bra böcker är namnet på det årliga litteraturstöd som Kulturrådet delar ut till 
viss nyutgiven litteratur samt till viss nyutgivning av klassiker. Syftet är att främja mång-
fald, kvalitet och fördjupning i utgivningen av litteratur och främja spridning och läsning 
av litteratur.  
 
Garanterat bra böcker i Varberg är ett samarbete mellan biblioteket i Varberg,  
Regionbiblioteket Halland och Högskolan i Halmstad, med stöd av Kulturrådet. 
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Vi människor är gjorda för social inter-
aktion. Men det är färdigheter som 
måste övas in i samspel med andra. 
Och en stor del av träningen behöver 
ske under barnets första två år i livet. 

”Men hej, hejhejhej! Vaaaad tittar du på? Är det lampan? Ja, lam-pan!”
Många av oss har nog suttit där med ett spädbarn i famnen och hållit på ungefär sådär. Kanske 
fortsatt med en ramsa eller nonsensljud – bäbäbä, gugugu – och kanske känt oss rätt fåniga. 

Men vi har gjort helt rätt, säger Anna Sarkadi, professor i socialmedicin vid institutionen för  
folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet. 
– Det är helt avgörande för spädbarns utveckling att omgivningen ger dem adekvat stimulans, 
med ögonkontakt och minspel, ljud och ord. På så sätt läggs grunderna för att inte bara ”sända” 
utan också för avläsning och turtagning. 

Och, förstås, språk. Redan i sexmånadersåldern kan barn läsa ansiktsuttryck och följa andra 
människors blickar. Om en bebis ser en människa titta på till exempel en lampa och samtidigt 
säga det ordet kopplar hen ihop ord och föremål.  

Att det är så ter sig nog ganska självklart för de flesta av oss. Vi behöver inte lära oss att interagera 
med spädbarn, utan gör det mer eller mindre instinktivt. 
– Men det kan vara bra att människor blir medvetandegjorda om att det faktiskt har betydelse att 
hålla på sådär istället för att titta i mobilen, till exempel, säger Anna Sarkadi. 

Det finns uppenbara skillnader i språkutvecklingen hos barn beroende hur aktiv stimulans de får, 
berättar hon och hänvisar till en amerikansk undersökning där man jämförde hur många ord barn 
som levde i olika slags miljöer fick höra under sina första fyra år i livet. Den visade att skillnaden 
mellan barn som levde i socioekonomiskt svaga respektive välbeställda hem kunde vara upp till 
30 miljoner ord. The 30 million word gap kallas fenomenet. 
– Med tanke på att man vet hur tidigt hjärnans strukturer börjar grundläggas är det allvarligt,  
säger Anna Sarkadi och gör en liknelse med stadsbyggnad: Utan gator, broar, parker och så 
vidare finns ju inte någon grund att bygga staden vidare på. Likadant är det med språket. Om vi 
inte får de där byggstenarna under våra första fem år i livet är det mycket svårare att bygga vidare 
sedan. Och det får långtgående konsekvenser, inte bara i skolan och så småningom arbetslivet  
utan också i relationer med jämnåriga. 

Det är när en människa är i tvåårsåldern som synapserna i hjärnan ”exploderar”, som hon uttrycker 
det. Synapserna är de platser där de olika nervcellerna får kontakt med varandra, för överföring av 
signaler. Vilket i sin tur kräver att det finns signaler att överföra. 
– Vissa saker är faktiskt dessvärre irreparabla om ett barn vistas i en miljö som brister i lyhörd 
omvårdnad och adekvat stimulans. En sådan risk finns till exempel vid postnatal depression, om 
inte någon annan människa kliver in. 
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Den som vill stimulera sitt barns språkförmåga ska inte nöja sig med nojs och småprat.  
Nej, ramsor, sånger och ren bokläsning bör också tidigt in i barnets värld. 
– Jag tycker man ska börja läsa högt för barn senast när de är nio månader. Det tränar så många 
saker utöver språket, som uppmärksamhet och fokus, turtagning och så kallad joint attention, 
alltså att tillsammans titta på något och dela den upplevelsen. 

Om den vuxna inte kan läsa då? Ja, då kan bilderböcker användas på andra sätt.
– Att titta på bilderna tillsammans och prata om dem fyller samma funktion.  

Och det är bara en fördel om det är fler personer än den som burit barnet i sin livmoder som läser 
för barnet. I synnerhet gäller detta från tvåårsåldern och uppåt. 
– Det finns studier som visat att det gynnar barnets språkutveckling. Antagligen handlar det om att 
olika personer stimulerar olika delar av barnets språk. 

Hur man läser spelar också roll, påpekar Anna Sarkadi. 
– Stanna upp ibland, berätta istället för att läsa ord för ord, bekräfta barnet genom att svara och 
upprepa det hen säger, koppla ihop boken med barnet: Titta en boll, var är din boll nånstans?

Att göra så är inte självklart för alla högläsare, särskilt inte bland människor med lägre utbildning. 
– Så det är en sak som bör uppmuntras, säger Anna Sarkadi med tydlig adress till personer som 
möter nyblivna föräldrar. 

Men om det inte finns någon person med bok och /eller språk till hands då? Kan ett språkverktyg 
på skärm vara ett alternativ? Nej, faktiskt inte, om det är inlärning man är ute efter.
– Det finns en spännande studie där en grupp amerikanska barn i niomånadersårsåldern skulle 
känna igen fonem från språket mandarin. Hälften fick möta en kvinna som talade mandarin med 
dem. Den andra hälften fick se en film där samma kvinna sa exakt samma saker på samma sätt och 
under lika lång tid. De i livegruppen lärde sig känna igen språket, inte de andra. 
– Så man ska inte tro att en ensam ettåring lär sig något om hen håller på med en surfplatta.  
För att klara det måste man vara äldre. 
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Se till att vara steget före!  
Skaffa kunskap om de olika användar-
gruppernas medievanor och önskemål, 
håll koll på forskningen och ta – utifrån 
allt detta – egna initiativ. Det är Jenny 
Lindbergs uppmaning till alla som vill 
arbeta läsfrämjande.
Vad är syftet med läsfrämjande arbete? När yrkesverksamma bibliotekarier på folkbibliotek fick 
den frågan svarade en del av dem ”att läsfrämja”. 
– Det var tankeväckande. För även om det kan tolkas så, att läsfrämjande arbete är viktigt, finns det 
också en risk att det blir lite luddigt i konturerna. För vad är i så fall skillnaden mellan det arbetet 
och det övriga biblioteksarbetet, funderar biblioteksforskaren Jenny Lindberg och förtydligar:
– I vissa sammanhang kan det vara viktigt att kunna beskriva och utvärdera de insatser som görs 
specifikt för att främja läsning.

Jenny Lindberg är lektor på Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i 
Borås och har gjort flera studier som berör bibliotekens läsfrämjande arbete. Frågan ovan ställdes 
i den senaste, Läsfrämjande som professionellt objekt, ett följeforskningsprojekt som hon gjorde 
tillsammans med sina kolleger Julia Pennlert och Maria Ringbo. 

Studien – och dess noggrant valda titel – tog sin utgångspunkt i en idé om att läsfrämjande bör 
bedrivas som ett målstyrt och metodiskt arbete och med stöd i formell kompetens och forskning. 
Just därför valdes deltagarna till studiens fokusgrupper utifrån att de särskilt intresserade sig för 
att utveckla läsfrämjande arbete på bibliotek. 

Men låt oss börja med själva begreppet läsfrämjande arbete. Ställer Jenny Lindberg upp på Kultur-
rådets definition ”göra läsare av läskunniga”? 
– Den är rimlig men kan också problematiseras, tycker jag. Att utgå från en sådan definition är att 
sikta väldigt högt! 

Jenny Lindberg vill inte ha någon åsikt om huruvida bibliotek bör eller inte bör ha den ambitio-
nen. Men, påpekar hon, även sådant som normalt inte räknas som läsfrämjande arbete kan ha en 
sådan effekt, och nämner som exempel tjänsten Boken kommer. Den ska vi återkomma till. 

Hon konstaterar också att olika bibliotekarier kan ha olika syn på vad som ska betraktas som läs-
främjande. Medan en del menar att sådant som pyssel och lekar kan vara läsfrämjande, anser 
andra att den sortens aktiviteter är jippobetonade. 
– Jag tycker inte att det finns något rätt svar. Det viktiga är, att man håller diskussionen levande  
och fattar informerade beslut. Att man funderar kring begreppet och över sin roll som biblioteks-
medarbetare i det. Ska läsfrämjande arbete vända sig till ”de redan frälsta”, som kommer till biblio-
teket på eget initiativ, eller i första hand utgå från det demokratiska uppdraget, som handlar om att 
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ge alla medborgare tillgång till information, litteratur, kultur? Hur tillgänglig ska och kan man vara? 
Och hur möjliggör man upplevelser och delaktighet utan att styra människor? 

Oavsett hur man definierar läsfrämjandebegreppet krävs kunskap, reflektion, diskussion och väl 
genomtänkta strategier hos dem som ska arbeta med det, menar hon. 
– Till exempel är det viktigt att skaffa kunskap om olika användargrupper. Hur interagerar de med 
litteratur, vilka vanor har de och så vidare. Ett sätt att göra det är att ta del av forskning. Då kan 
man ligga steget före och ta initiativ. 

I den här undersökningen, precis som i andra, pekade deltagarna på flera viktiga kompetenser hos 
den som ska bedriva läsfrämjande arbete. Bland dem nämndes litteraturkännedom (vilket inklude-
rar såväl kunskap om litteratur som eget läsande), kompetens att förmedla kunskap och kännedom 
om målgrupperna, men också sådant som teknisk skicklighet och marknadsföringsförmåga.  
– Vikten av kompetens är något som ligger mig varmt om hjärtat. Det finns ju en tendens att vilja 
inkludera alla biblioteksmedarbetare i det läsfrämjande arbetet. Det ligger ju också i linje med 
tidsandan, med uppluckring av gränser mellan yrkes- och privatliv på sociala medier och så  
vidare, säger Jenny Lindberg. 

– Men den strävan kan göra att gränserna mellan professionalitet och amatörism suddas ut.  
Det är en känslig fråga, men jag tycker det är viktigt att biblioteken säkrar kvaliteten i sin roll  
som samhällsinstitution och att bibliotekarierna värderar sin roll i det. Sedan kan de givetvis  
samverka med andra yrkesgrupper. 

I studien Läsfrämjande som professionellt objekt drar hon och de andra forskarna slutsatsen 
att det behövs ett hållbart utvecklingsarbete för att uppnå och bibehålla den kompetens som 
behövs. 

Låt oss då fokusera på några konkreta läsfrämjande-aktiviteter. I artikeln Stories of storytime 
beskriver Jenny Lindberg och Åse Hedemark, lektor vid Uppsala universitet, hur några biblioteka-
rier ser på sagostunder och vilka kompetenser som krävs för att sådana ska bli lyckade. 
– Det blev ganska tydligt att det finns olika sätt att se på sin roll där. En del menade att man måste 
kunna gestalta för att göra en bra sagostund och kände sig mer eller mindre bekväma i den rol-
len. Andra tyckte att huvudsaken är att väcka intresse för böcker och läsning och att det var till det 
de skulle använda sin bibliotekarieexpertis. Men orden ”mys” och ”magi” återkom hos båda grup-
perna, vikten av att skapa en fin atmosfär kring boken. 

I en annan artikel, Babies, bodies and books, beskrivs föräldragruppsträffar som syftar till att stimu-
lera till språkutveckling genom läsning.
– Sådana träffar handlar till stor del om att låta barnen bekanta sig med boken som artefakt, 
genom att smaka, känna, titta. Då behöver man kunna peppa föräldrarna att förstå vikten av att 
skapa en mysig stund kring boken. 

Samtidigt finns det en risk med att fokusera för mycket på atmosfär och stämning, tror Jenny 
Lindberg. 
– Alla barn är helt enkelt inte lika tjusade av det fantasifulla och ”magiska” – det kan bli en svårupp-
nåelig idealbild. Jag tror att det idag finns en förväntan på att biblioteket ska vara en plats för 
upplevelser, att det ska hända saker utöver det som står på hyllorna. Men jag är inte säker på att 
den förväntan i första hand kommer från biblioteksbesökarna. 
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En annan av Jenny Lindbergs studier handlar om tjänsten Boken kommer1, som finns på de flesta 
folkbibliotek i landet. Den innebär att bibliotekspersonal levererar böcker hem till människor som 
på grund av till exempel sjukdom har svårt att ta sig till bibliotek. Studien, som byggde på inter-
vjuer med såväl användare som bibliotekspersonal och chefer, visade att tjänsten är mycket upp-
skattad och har en läsfrämjande funktion genom sin blotta existens. ”Det är intellektuellt väldigt 
viktigt”, som en av de intervjuade användarna säger. 

På frågan om vilken kompetens de som användare värdesätter hos de personer som arbetar med 
Boken kommer framhölls vikten av såväl social kompetens som beläsenhet och litteraturkännedom.
– Andra viktiga egenskaper är inlevelseförmåga och lyhördhet för låntagarnas egna intressen. Det 
gäller förresten över huvud taget när man arbetar läsfrämjande, tänker jag. Om man ska bjuda in 
fler i läsandet behöver man visa upp hela det utbud som potentiellt kan intressera, inte bara skön-
litteratur.

Jenny Lindberg framhåller vikten av att bibliotek arbetar proaktivt och utifrån användarperspektiv 
i sitt läsfrämjande arbete. 
– Och att de inte bara tänker på de nuvarande användarna, utan den jättestora målgruppen – som 
ju består av landets alla invånare! Bejaka det kontinuerliga lärandet inom professionen och på 
arbetsplatserna: hålla sig ajour med forskningen till exempel vad gäller de potentiella användar-
nas medievanor. Och inte låsa sig i mediehierarkierna, utan tänka bortom dem!

– Sedan uppstår ju nya behov i takt med samhällets utveckling, exempelvis i fråga om flerspråkig-
het, kommunikativ kompetens och så vidare. Det är något som också rör oss som utbildar: hur ska 
vi rekrytera studenter med skiftande bakgrund och andra kompetenser? Det är en stor utmaning!  

Vilken roll spelar då politiken då det gäller läsfrämjande, tycker Jenny Lindberg?
– Stor roll, både som med- och motståndare, höll jag på att säga. Professionella verksamheter for-
drar ju ett mått av autonomi – de får ramar men ska inte detaljstyras av politiska beslut.

Samtidigt, påpekar hon, är det viktigt att politiker på alla nivåer är införstådda med bibliotekens 
roll som en del i demokratins infrastruktur. 
– Det handlar ju om allt ifrån att konkret erbjuda samhällsinformation, forskningsbaserad kunskap 
och estetiska upplevelser till att exempelvis kunna bidra till människors integration och delaktig-
het i samhället. Men den kunskapen är inte förankrad hos alla beslutsfattare, så här finns en peda-
gogisk uppgift för de yrkesverksamma inom bibliotekssektorn. 

– Om biblioteken i praktiken ges möjlighet att ta det ansvar som lagen säger är deras potential 
enorm, till exempel i att överbrygga olika former av ojämlikhet och resursglapp. Bibliotekens roll 
kan nästan inte överskattas! 

  

1 Boken kommer är en bibliotekstjänst för den som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller av annan anledning 
har svårt att själv komma till ett bibliotek. Tjänsten etablerades i Sverige vid mitten av 1950-talet efter nordamerikansk 
förebild och idag finns den på de flesta större folkbibliotek i Sverige.
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Fakta:  
 
Projektet Läsfrämjande som professionellt objekt genomfördes under 2019 av lärare och 
forskare vid Högskolan i Borås på uppdrag av de regionala biblioteksverksamheterna  
i Dalarna, Uppsala, Västmanland, Örebro, Östergötland, Jönköping och Sörmland.  
Projektet har delvis tillkommit som ett svar på frågor och utmaningar som identifierades 
i tidigare utvecklingsprojektet Dela läslust 2017. Det rymmer en fortbildningsdel i kurs-
form, med yrkesverksamma deltagare från folkbibliotek i nämnda regioner, och en  
följeforskningsdel där samma deltagare ingått i en empirisk studie.
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