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Inledning 

Vad är läslust och varför kommer den lättare till vissa av oss än andra? För mig 
är att läsa en viktig del av livet, jag kan inte föreställa mig hur mitt liv hade sett 
ut utan läsupplevelser. Läslust väcktes så tidigt hos mig att jag skulle vara 
benägen att tro att den var medfödd om jag inte visste att det var min mamma 
som från början stimulerade mig till att läsa. Läsupplevelser och läslust är 
viktigt av många olika anledningar. Läsning ger oss ovärderliga upplevelser, 
språk, kunskap med mera. Hur ska vi vuxna som bibliotekarier, lärare och 
föräldrar bära oss åt för att väcka läslust hos barn? Jag har valt att undersöka 
vad man skrivit om läslust och läsfrämjande i Barn & Kultur, mellan 1970 och 
2003. Jag riktar mig i första hand till bibliotekarier som arbetar med barn och 
ungdomar, men också till lärare, föräldrar och vuxna som arbetar med eller 
kommer i kontakt med barn. Vi vuxna kan verka aktivt för att stimulera barn 
till läsning så att de får ta del av läsupplevelser. Läslust och läsglädje är 
berikande och jag vågar påstå att det är bra för alla. Uppsatsens titel ”Att läsa 
är att leva”1, citerar titeln på en artikel i Barn & Kultur 1973 som skrevs av 
Niilo Visapää, Internationella ungdomsbokrådets president. 

Barn & Kultur 
Jag har valt att arbeta med Barn & Kultur av flera orsaker. Dels är det en väl 
etablerad tidskrift som varit med länge, redan 1955 kom första numret av 
Skolbiblioteket, som 1970 bytte namn till Barn & Kultur. Tidskriften riktar sig 
idag till alla som arbetar med barn och kultur, den finns på många bibliotek och 
skolor och läses således av många. Varje år utkommer sex nummer av Barn & 
Kultur. Artiklarna skrivs ofta av yrkesverksamma inom barnkulturområdet, 
vilket gör den till ett intressant forum! Jag tycker också att det är intressant att 
använda mig av en tidskrift som ges ut av Bibliotekstjänst (BTJ), då de är så 
dominerande inom biblioteksområdet.  

                                                 
1 Visapää, Niilo, 1973:5/6, ”Att läsa är att leva”, s. 118. 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att ta reda på, presentera och analysera vad som 
skrivits om läslust och läsfrämjande, för barn och ungdomar, i Barn & Kultur 
under perioden 1970-2003. Jag använder mig av följande frågeställningar: 

 Vad har man skrivit om läslust och läsfrämjande, för barn och 
ungdomar, i Barn & Kultur på 1970-, 80-, 90-talet samt 2000-2003? 

 Vilka läsfrämjande metoder framkommer i artiklarna? 

 Vilka målgrupper för läsfrämjande tas upp i artiklarna? 

 Vilka olika synsätt på läsning och läslust finns i artiklarna?  

 Hur har urvalet av artiklar som publicerats i Barn & Kultur gått till? 

Avgränsningar 
Den självklara avgränsningen är att uppsatsen tar upp det som skrivits om 
läslust och läsfrämjande för barn och ungdomar i Barn & Kultur under nämnda 
period. Av tidskriftens titel framgår det att artiklarna främst handlar om barn 
och ungdom, men för att det inte ska uppstå några missförstånd vill jag klar-
göra att jag endast kommer att skriva om läslust hos barn och ungdomar. I 
undersökningen kommer jag bara att se till vad som skrivits om läslust och 
läsfrämjande i Barn & Kultur och inte till vad som skrivits på annat håll under 
samma period. Det intressanta för uppsatsens syfte är just vad som publicerats i 
Barn & Kultur. Det publicerades endast en artikel om läsfrämjande projekt 
under 1970-talet, men det innebär inte att det inte förekom andra läsfrämjande 
projekt under perioden, de är dock inte av intresse för min uppsats.  

Jag kommer inte att ha ett genusperspektiv även om det skulle vara 
intressant. Det finns inte utrymme för det och inte heller tillräckligt med 
artikelmaterial. Dessutom är jag inte säker på att det i alla sammanhang är en 
förtjänst att se till skillnader mellan könen då risken finns att de istället befästs. 
Då det gäller läslust och läsfrämjande tror jag att det är viktigare att fokusera 
på att alla är individer och problemen som följer med det. 

Jag vill också understryka jag valt bort alla artiklar med som på olika sätt 
presenterar och recenserar böcker samt författarporträtt. I ett flertal av dessa 
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står det säkert en och annan rad om läslust, men det har inte varit den sortens 
artiklar jag varit ute efter. 

Definitioner  

Läslust 
Med läslust avses lusten att läsa och nyfikenhet inför böcker. Läslust är en 
viktig drivkraft för läsinlärning och vidare all pedagogik, men har också stor 
betydelse för känslomässig utveckling och inlevelseförmåga. 

Läsfrämjande  
Med läsfrämjande avser jag arbete som på ett eller annat sätt har målsättning 
att väcka intresse för böcker och läsning. Jag använder begreppet främst då det 
handlar om att få barn att tycka om att läsa. 

Bokprat 
Bokprat förekommer på de flesta folkbibliotek och kan se lite olika ut. Framför 
allt barn men också ungdomar får komma till biblioteket, alternativt kommer 
bibliotekarien till skolan, där en eller flera böcker presenteras på ett sätt som 
syftar till att väcka intresse och läslust. 

Boksamtal 
Ordet hänförs ofta till Aidan Chambers (se s. 16f) och innebär att man talar om 
böcker man läst eller håller på att läsa. Ett boksamtal kan vara mellan vuxen 
och barn eller mellan barn. Chambers, menar att man utvecklas genom att tala 
om böcker och läsupplevelser.  

Källmaterial och metod 
Mitt källmaterial utgörs i första hand av artiklar om läslust och läsfrämjande i 
Barn & Kultur 1970-2003. Jag kommer att ingående studera artiklarna för att i 
undersökningskapitlet indela dem i fyra rubriker: 1970-, 1980-, och 1990-tal 
samt 2000-2003. Artiklarna kommer för varje period att presenteras tematiskt i 
underrubriker. De uppgifter jag fått från Charlotte Brattström, Barn & Kulturs 
redaktör 1991-2003, ligger till grund för undersökningens femte och 
avslutande kapitel. 
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Källmaterialet omfattar även den litteratur som jag utgår ifrån i kapitlen 
Influenser och Teoretiska utgångspunkter. Artiklarna om läslust och läs-
främjande i Barn & Kultur under den valda perioden har många olika infalls-
vinklar. För att sätta in undersökningsmaterialet i ett sammanhang kommer jag 
i Influenser att redogöra för ett urval av källor som påverkat under perioden. 
Tre områden kommer att beröras – kulturpolitik, bibliotek och skola. Jag 
kommer att lyfta fram för uppsatsens syfte relevanta delar ur Litteratur-
utredningen 1968, den kulturpolitiska reformen samt kulturutredningens slut-
betänkande 1995. Kortfattat kommer också delar av UNESCO:s folkbiblioteks-
manifest från 1994, bibliotekslagen från 1997 samt den nya målsättningen för 
folkbibliotekens barn- och ungdomsverksamhet att tas upp. Det är också av 
intresse för uppsatsen att ta upp vad de under perioden aktuella läroplanerna 
säger om läslust och läsfrämjande samt PUG-projektet 1973-76.  

Teoretiska utgångspunkter kommer att presentera den teori jag valt att 
använda mig av. Jag kommer att utgå från pedagogerna Aidan Chambers, Jan 
Nilsson samt Susanna Ekström och Britt Isaksson. Barnpsykologen Bruno 
Bettelheim och Karen Zelan har skrivit boken Lära sig läsa som jag kommer 
att använda. Litteratursociologen Erland Munch-Petersen skrev på 1970-talet 
om ett par begrepp som jag kommer att tillämpa i den avslutande diskussionen. 

I den avslutande diskussionen kommer jag att diskutera resultatet av under-
sökningen mot det källmaterial som jag redogör för i kapitlen Influenser och 
Teoretiska utgångspunkter. 

Forskningsläge 
Ingen har gjort samma undersökning som jag, så det jag ser som forskning 
inom området är arbeten som lyfter fram läslust och läsfrämjande. Det finns 
många exempel på pedagogiska och litteraturvetenskapliga studier om läsning. 
Nedan presenteras ett par exempel som på olika sätt tangerar mitt uppsatsämne. 

Från Luleå universitets pedagogutbildning har det kommit många 
examens-arbeten som fokuserar på barns läsning, till exempel Läslust och 
läsförståelse – Om boksamtalets betydelse av Eva Norberg, Marianne Ronnle 
och Emma Öhman. Syftet var att bearbeta skönlitteraturläsning i skolan med 
boksamtal och det visade sig att de flesta eleverna fann det stimulerande.2 Ett 
annat exempel är Hur lockar vi till läsning? – Ett försök att öka läslust hos 

                                                 
2 Norberg, Eva & Ronnle, Marianne & Öhman, Emma, nr. 2003:036, Läslust och läsförståelse – Om   
   boksamtalets betydelse, http://epubl.luth.se/1402-1595/2003/036/LTU-PED-EX-03036-SE.pdf.  
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elever i år 1-3 av Katarina Eliasson, Ann-Charlotte Gunnestam och Maria 
Nyman, som tar upp olika metoder att väcka läslust hos lågstadiebarn.3

Vid Bibliotekshögskolan i Borås, BHS, har det framlagts 
magisteruppsatser på temat. Linda Rådberg skrev 2003 Lustfyllda möten med 
böcker och bibliotek – Barnbibliotekariers läsfrämjande metoder för 6-
åringar, samt läsning och böcker för den åldern och Anna Maria Malmin och 
Ann Söderholm lade 2000 fram Bokprat – En undersökning av två 
mellanstadieklassers upplevelser av bokprat. 

Aidan Chambers har skrivit mycket om barn och ungdomars läsning och 
jag kommer i uppsatsarbetet att använda mig av hans böcker. Även Bruno 
Bettelheims tankar om att lära sig läsa från 1980-talet kan räknas till tidigare 
forskning.  I Sverige har vi bland annat litteraturpedagogen Susanna Ekström 
som skrivit böcker och föreläser om bland annat barns läsinlärning. Läs mer 
om Chambers, Bettelheim och Ekström i kapitlet Teoretiska utgångspunkter. 

2003 gav BTJ ut Läslust & lättläst, som avser vara en handbok för 
pedagoger som arbetar med barn som är mellan 10-19 år. Skilda aspekter på att 
läsa lyfts fram i olika kapitel, till exempel ”Att bädda för fortsatt läsning” och 
”Vidare litteraturpedagogiskt arbete” som tar upp högläsning och metoder från 
andra länder.4 Jag har läst Läslust & lättläst och den har funnits med i tankarna 
även om jag inte kommer att använda den som teoretisk utgångspunkt. 

Jag vill också tillägga att de artiklar om läslust och läsfrämjande i Barn & 
Kultur, som utgör undersökningsmaterial för uppsatsen, också kan införas i 
forskningsläget. Många pedagogiska metoder att väcka läslust och att stimulera 
till läsning presenteras i tidskriften perioden 1970-2003.   

Disposition 
Uppsatsens första kapitel, Inledning, följs av Influenser där jag presenterar 
olika faktorer som varit viktiga för tiden och påverkat perioden. Bland annat 
tar jag upp de delar av läroplanerna 1969, 1980 samt 1994, som påverkat läs-
främjandet. Sedan följer Teoretiska utgångspunkter där jag presenterar de 
teorier jag kommer att använda mig av. Det fjärde kapitlet, Undersökning, är 
uppdelat i fem rubriker, 1970-tal, 1980-tal, 1990-tal, 2000-2003 samt Om Barn 

                                                 
3 Eliasson, Katarina & Gunnestam, Ann-Charlotte & Nyman, Maria, nr. 2002:120, Hur lockar vi till   
   läsning? – Ett försök att öka läslust hos elever i år 1-3,  
   http://epubl.luth.se/1402-1595/2002/120/LTU-PED-EX-02120-SE.pdf. 
4 2003, Läslust & lättläst. Att förebygga och reparera lässvårigheter och bevara läslusten, red. Inger  
   Norberg.  
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& Kultur. Undersökningens sista rubrik, Om Barn & Kultur, handlar om 
tidskriften och hur den förändrats genom åren. Sedan följer Avslutande 
diskussion där undersökningens resultat ställs mot tid och teori samt diskuteras. 
Uppsatsen avslutas med en kort sammanfattning. 
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Influenser 

1970-2003 är en lång period, mycket har förändrats och olika faktorer har 
påverkat genom åren. I det här kapitlet kommer jag att ta upp ett urval av 
faktorer som bidragit till att man tyckt, tänkt och handlat på ett visst sätt. Under 
rubriken Kulturpolitik tar jag kortfattat upp litteraturutredningen 1968, den 
kulturpolitiska reformen 1974 samt de förslag på nya kulturpolitiska mål som 
Kulturutredningen presenterade 1995. Rubriken Bibliotek lyfter fram vad som 
sägs om läslust och läsfrämjande i ett par viktiga riktlinjer för folkbiblioteken. 
Den sista rubriken, Skola, innefattar i första hand läroplanerna från 1969, 1980 
och 1994 men även en kortfattad presentation av PUG-projektet, ett läs-
främjande projekt, 1973-1976.   

Kulturpolitik 

Litteraturutredningen 1968 
Litteraturutredningen 1968 (L 68) initierades i juni 1968 av utbildnings-
departementet. Upp till fem sakkunniga skulle få i uppdrag att utreda bland 
annat frågor om litteraturstöd.5 Utredningen omfattade böcker och tidskrifter 
men inte ”vetenskapligt tryck och läroböcker”6. L 68 hade i uppgift att hitta 
lämpliga åtgärder för att främja konsumtionen och bokdistributionen samt att 
ompröva insatserna för författarstöd.7 Målsättning var att befästa litteraturens 
och bokens betydelse:  

Boken tillhör alltså ej det förgångna. Dess problem är i vad mån den under rådande 
ekonomiska betingelser även fortsättningsvis kan svara mot de starka krav på mångfald 
och mångsidighet som ställs – bör ställas – på den. En levande bokkultur spelar en viktig 
roll för ett samhälles vitalitet. Det är ett självklart kulturpolitiskt mål att främja tillblivelse 
och tillägnande av god litteratur.8

                                                 
5 1968 års litteraturutredning, 1974, Boken. Litteraturutredningens huvudbetänkande, SOU 1974:5, s. 3. 
6 1968 års litteraturutredning, 1974, s. 78. 
7 1968 års litteraturutredning, 1974, s.78ff. 
8 1968 års litteraturutredning, 1974, s. 85. 
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Utredningens direktiv klargjorde att bibliotekens nyckelroll som litteratur-
förmedlare skulle betonas och skapade fokus på biblioteksverksamhet. Även 
bokutgivning och bokförsäljning studerades och utvärderades.9  

L 68 föreslog följande krav för biblioteken: 

- Biblioteken ska vara lättillgängliga, ha tillräckliga öppettider och ha en 
uppsökande verksamhet. 

- Boklån ska vara kostnadsfria. 

- Bokutbudet ska ha bredd, kvalitet och svara mot befolkningens intresse. 

- Inslag av allmänkulturell verksamhet ska finnas inom folkbiblioteken.10 

En väsentlig uppgift, enligt L68, var att verka läsfrämjande och man föreslog 
”initiativ i syfte att vinna nya grupper för läsning av god litteratur”11. Man 
föreslog också ett generöst litteraturstöd som förväntades räcka till att ge 
läsfrämjande effekter. Skolans läsfrämjande roll uppmärksammades och man 
rekommenderade särskilda åtgärder för att främja läsning av lyrik.12

Den kulturpolitiska reformen 1974 
1974 antog riksdagen en ny kulturpolitik som under följande decennier kom att 
genomgå endast ett fåtal radikala förändringar.13 De åtta kulturpolitiska mål 
som antogs 1974 var att kulturpolitiken skall: 

- medverka till att skydda yttrandefriheten och skapa reella för-
utsättningar för att denna frihet skall kunna utnyttjas 

- ge människor förutsättningar till egen skapande aktivitet och främja 
kontakt mellan människor 

- motverka kommersialismens negativa verkningar inom kulturområdet 

                                                 
9  1968 års litteraturutredning, 1974, s. 87ff. 
10 Folkbiblioteksutredningen, 1982, Folkbibliotek i tal och tankar, s. 106. 
11 1968 års litteraturutredning, 1974, s. 93. 
12 1968 års litteraturutredning, 1974, s. 347ff. 
13 Kulturutredningen, 1995, Tjugo års kulturpolitik 1974-1994, SOU 1995:85, s. 61. 
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- främja en decentralisering av verksamhet och beslutsfunktioner inom 
kulturområdet 

- ökad utsträckning utformas med hänsyn till eftersatta gruppers 
erfarenhet och behov 

- möjliggöra konstnärlig och kulturell förnyelse 

- garantera att äldre tiders kultur tas till vara och levandegörs 

- främja ett utbyte av erfarenheter och idéer inom kulturområdet över 
språk- och nationsgränserna14 

Målen gällde den statliga kulturpolitiken och omfattade all statlig verksamhet, 
de skulle vara vägledande för de mål som kommun och landsting beslutade om.  

Kulturutredningens slutbetänkande 1995 
Regeringen gav 1993 Kulturdepartementet i uppdrag att utföra en kultur-
utredning, som med utgångspunkt i de kulturpolitiska målen 1974 skulle 
utvärdera kulturpolitikens inriktning och bedöma vilka förändringar och krav 
kulturpolitiken står inför.15 Kulturutredningen presenterade i slutbetänkandet 
1995 ett förslag på nya kulturpolitiska mål: 

- värna yttrandefriheten och ge reella yttrandemöjligheter 

- verka för delaktighet och stimulera eget skapande 

- främja konstnärlig och kulturell förnyelse och kvalitet 

- ta ansvar för kulturarven och främja ett positivt bruk av dem 

- ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och 
obunden kraft i samhället16 

                                                 
14 Kulturutredningen, 1995:85, s. 62f.  
15 Kulturutredningen, 1995, Kulturpolitikens inriktning SOU 1995:84, s. 3. 
16 Kulturutredningen, 1995:84, s. 85. 
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Bibliotek 
Under 1960-talet expanderade biblioteksverksamheten i Sverige, det rådde en 
god samhällsekonomi och många bibliotek växte fram och blev kulturcentrum. 
Till följd av expansionen kom bibliotekens roll i samhället att uppmärksammas 
i 1970-talets nya kulturpolitik, höga förväntningar – och krav – kom att läggas 
på biblioteksverksamheten.17 Under 1990-talet kunde man läsa i dagspressen att 
biblioteken var i kris och även idag, 2004, står vi inför nedskärningar. Dock 
tror jag att biblioteket lyckats behålla sin status och centrala roll i samhället. 

UNESCO:s folkbiblioteksmanifest 1994 
UNESCO:s folkbiblioteksmanifest 1994 utarbetades tillsammans med IFLA18. 
Bland folkbibliotekets uppgifter finner man: (1) Skapa och stärka läsvanor hos 
barn redan från tidig ålder, (3) Erbjuda möjligheter till kreativitet och 
personlig utveckling och (4) Stimulera barns och ungdomars fantasi och 
kreativitet.19

Bibliotekslagen 
Bibliotekslagen, som trädde i kraft 1 januari 1997, lyfter fram läsfrämjande och 
framför allt alla medborgares rätt till folkbibliotek:  

2 § Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och 
utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett 
folkbibliotek. Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information görs tillgänglig 
för alla medborgare. Varje kommun skall ha folkbibliotek.20

Målsättning för folkbibliotekens barn- och ungdomsverksamhet 
I januari 2003 kom en ny målsättning för folkbibliotekens barn- och ungdoms-
verksamhet, utarbetade av bibliotekskonsulenter från DUWCAT-länen.21 Den 
utgår ifrån FN:s barnkonvention och presenterar 12 mål, nummer 10 lyder:  

Biblioteket ska stimulera till nyfikenhet och läslust. För muntligt berättande, upplevelse-
läsning och för barns och ungdomars eget kunskapssökande ska biblioteket vara ledande. 
Biblioteket ska vara aktivt och uppsökande.22  

                                                 
17 Folkbiblioteksutredningen, 1982, s. 101f.  
18 UNESCO står för United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization och IFLA står för  
    International Federation of Library Associations and Institutions. 
19 Unescos folkbiblioteksmanisfest 1994 http://www.kur.se/index.asp?version=1252 (17 maj 2004).  
20 Bibliotekslagen http://www.kb.se/Notiser/Bibliotekslagen.htm (17 maj 2004). 
21 DUWCAT-länen är Södermanland, Västmanland, Dalarna, Uppsala, Stockholm och Örebro. 
22 2003, På barns och ungdomars villkor. Målsättning för folkbibliotekens barn- och  
    ungdomsverksamhet http://www.lul.se/lb/DUTCAX030115.pdf (17 maj 2004). 
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Skola 
Vilket utrymme får läsning i läroplanen? Jag har tittat på de läroplaner som 
gällt 1970-2003. På 1970-talet hade man Lgr 69 som var den rådande läro-
planen tills Lgr 80 kom 1980. Den 1 juli 1995 fick vi den läroplan som gäller 
idag, Lpo 94. Nedan sammanfattar jag kort det läroplanerna säger om läsning, 
läslust och läsfrämjande, det vill säga det som är relevant för uppsatsens syfte.  

Lgr 69 

Undervisningen i svenska bör stimulera elevernas läslust, väcka deras intresse för 
litteratur och odla deras sinne för språket. Genom läsning av litteratur, som svarar mot 
deras utvecklingsnivå, bör eleverna få stifta bekantskap med några betydande författare, 
huvudsakligen från senare tid.23

I Läroplan för grundskolan 69 preciseras mål för läsning i ämnet svenska, för 
de obligatoriska stadierna. För alla tre gäller att fri läsning ska ingå i 
läroplanen ”med individuell rådgivning, efter elevernas val i olika 
boksamlingar.”24 Högstadieeleverna borde även ”få stifta bekantskap med 
några betydande författare, huvudsakligen från modern tid.”25 För mellan- och 
högstadiet talar man om upplevelseläsning som ska stimulera läslust och 
läsintresse.26  

Vid upplevelseläsning under lärarens direkta ledning med syfte att stimulera läslusten och 
utveckla läsintressena får man inte förbise, att verklighetsskildringar kan ge starka 
upplevelser. Eleverna måste få tillfälle att relativt ostört uppleva en text, fångas av 
spänning, humor och stämningar, både då de lyssnar till uppläsning och då de helt ägnar 
sig åt tyst läsning. Vid upplevelseläsning måste givetvis behandlingen av text bli av annan 
karaktär än vid informationsläsning. Många texter måste få tala för sig själva utan några 
som helst kommentarer. De samtal och arbetsuppgifter som i andra fall förekommer bör 
syfta till att ge en rikare upplevelse av texten, engagera eleverna i det lästa och locka 
deras fantasi till tankar kring textens människor och motiv. Texter som verkligen 
intresserar eleverna, leder ofta till spontana samtal. 

Väsentligt är att eleverna får rika tillfällen att uppleva litteratur skriven för barn, 
ungdom och vuxna. Denna läsning bör syfta till att positivt påverka deras läslust. […] 
Läraren skall försiktigt leda men inte brådstörtat söka påskynda sina elevers utveckling. 
Elevernas läslust hämmas, om de påtvingas litteratur som de inte är mogna för eller 
intresserade av. Läsning av fiktionslitteratur erbjuder ofta osökta tillfällen att samtala om 
etiska och sociala vardagsproblem. Den ger bl a möjligheter att utveckla elevernas sociala 

                                                 
23 Skolöverstyrelsen, 1969, Läroplan för grundskolan. 1. Allmän del, s. 128. 
24 Skolöverstyrelsen, 1969, s. 129 och s. 130. 
25 Skolöverstyrelsen, 1969, s. 130. 
26 Skolöverstyrelsen, 1969, s. 129f. 
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ansvar och känsla av samhörighet också med människor som tillhör andra raser, kulturer 
och miljöer.27

Lgr 80  

Huvudparten av den litteratur som säljs till barn och ungdomar är konstnärligt undermålig 
och hårt präglad av värderingar som skolan har till uppgift att avslöja och motarbeta. Att 
kritiskt granska denna litteratur är en känslig och svår uppgift. Skolans uppgift att påverka 
elevernas val av litteratur måste bedrivas med respekt för den enskildes och gruppens 
integritet. Genom att erbjuda alternativ som ger nya perspektiv på förhållanden och 
livsfrågor samt genom att uppmuntra elevernas självtillit och deras gemensamma 
skapande bör skolan stödja dem, så att de får möjligheter att medvetet välja litteratur.28  

I Läroplan för grundskolan 80 står att då sakprosan dominerar orienterings-
ämnena borde skönlitteraturen få dominera ämnet svenska. I lågstadiet ska 
barnen få vänja sig vid att ”skaffa nya kunskaper, upplevelser, stimulans etc 
genom läsning av nyare och äldre bilderböcker, rim och ramsor, dikter, sagor 
och berättelser, barnböcker facklitteratur för barn samt dagstidningar och 
tidskrifter”29. I mellanstadieelevernas arbete ska ingå att läsa ”barn- och 
ungdomsböcker som ger perspektiv på egna förhållanden och livsfrågor samt 
kunskaper om den värld de lever i”30. I högstadiet ska eleverna lära sig att 
använda litteratur för att få kunskap och perspektiv på ”egna förhållanden och 
livsfrågor”. I ett brett urval av litteratur skall ingå dikter, romaner, noveller, 
facklitteratur och andra texter som belyser företeelser, förhållanden och 
relationer mellan människor”31. 

Från och med läsåret 1989/90 gällde en ny kursplan i svenska där skön-
litteraturen dominerade grundskolans undervisning i svenska: 

’I skönlitteraturen kan eleverna på alla stadier i grundskolan få lustfyllda upplevelser av 
spänning, humor och skönhet. Med litteraturens hjälp kan de bygga upp förståelse för 
människor och livsvillkor och överskrida tidens och rummets gränser och få inblickar i 
människors liv och tankar i olika kulturkretsar tiderna igenom. Det kan innebära att de 
bättre förstår sig själva och sitt eget liv. Därför ska litteraturen dominera i svenska.’32  

                                                 
27 Skolöverstyrelsen, 1969, s. 133. 
28 Skolöverstyrelsen, 1980, Läroplan för grundskolan. Allmän del, s. 136. 
29 Skolöverstyrelsen, 1980, s. 137. 
30 Skolöverstyrelsen, 1980, s. 137. 
31 Skolöverstyrelsen, 1980, s. 138. 
32 Svensson, Christina, 1991:1, ”Varför ska vi ha skolbibliotek?”, s. 22. Svensson citerar den nya  
    kursplanen. 
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Lpo 94 
Läroplan för det obligatoriska skolväsendet 94 är inte lika explicit som sina 
föregångare, som ingående beskrev läsning, utan presenterar övergripande mål. 
Mer specifika mål lämnas till kursplaner. Bland skolans mål finns att sträva 
mot att varje elev ”utvecklar sin nyfikenhet och lust att lära” och ”utvecklar ett 
rikt och nyanserat språk samt förstår betydelsen av att vårda sitt språk”.33 
Skolans uppgifter omfattar bland annat: 

Skolan skall stimulera varje elev att bilda sig och att växa med sina uppgifter. I 
skolarbetet skall de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna 
upp-märksammas. Eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskaper. De skall få 
pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar.34

PUG-projektet 1973-76 
PUG står för Pedagogiskt Utvecklingsblock Göteborg och PUG-projektet var 
ett försök i Göteborg 1973-76. Till följd av larmrapporter om att elever gått ut 
grundskolan utan att kunna läsa och skriva bra startades PUG med målsättning 
att få alla barn att läsa och att tycka om det. Projektet omfattade grundskolans 
barn och ungdomar i grundskolan och lyfte, liksom senare Lgr 80, fram skön-
litteratur som ett viktigt pedagogiskt redskap. Man använde sig av läsning av 
kvalitetsbarnböcker och det skulle visa sig att det var lättare än vad man trott 
att stimulera barnen att läsa dessa böcker.35 Kerstin Rimsten-Nilsson, barnboks-
konsulent och lärare på Lärarhögskolan i Mölndal, skrev om PUG-projektet i 
Barn & Kultur 1984. Hon betonade att ”Om man anser att det är viktigt att alla 
barn får tillgång till kvalitetsutbudet av barn- och ungdomsböcker, måste 
barnen få möta böckerna i skolan och under lektionstid”36. 

                                                 
33 Utbildningsdepartementet, 1994, Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga  
    skolformerna. Lpo 94. Lpf 94, s. 9. 
34 Utbildningsdepartementet, 1994, s. 8. 
35 Rimsten-Nilsson, Kerstin, ”Barn och ungdomsböcker i skolarbetet” Barn & kultur, 1984:3, s. 67ff. 
36 Rimsten-Nilsson, 1984:3, s. 67. 

 15



Teoretiska utgångspunkter 

Undersökningsmaterialet består av tidskriftsartiklar och uppsatsens syfte är i 
första hand att ta reda på vad som skrivits om läslust och läsfrämjande i Barn 
& Kultur 1970-2003. De teoretiska utgångspunkterna kommer således inte att 
appliceras på undersökningsmaterialet utan kommer att användas som underlag 
i den avslutande diskussionen. Jag har valt att arbeta med teorier som ligger 
nära de metoder och tankar som det skrivits om i artiklarna. Kapitlet innehåller 
teorier och metoder som rör läsning, läslust, läsfrämjande och läsinlärning. 

För lust och utveckling – didaktik  

Aidan Chambers 
Aidan Chambers är författare och litteraturpedagog och jag använder mig av 
hans teoretiska böcker Om böcker, Böcker inom oss – Om boksamtal och 
Böcker omkring oss – Om läsmiljö. Som teoretiker är Chambers 
resultatinriktad och ger många förslag på hur man ska gå tillväga för att få barn 
att läsa. Han menar att oavsett individuella behov spelar litteraturen en viktig 
roll i alla (barns) liv. Den ger oss nämligen bilder att tänka med och sätter sig 
över alla barriärer som skiljer människor åt.37 Chambers lägger stor vikt vid 
boksamtalet, som han ser i två olika former – det informella vardagspratet och 
det organiserade boksamtalet.38 Det är viktigt att tala om sådant man tidigare 
bara tänkt: ”’Vi vet inte vad vi tänker förrän vi hör vad vi säger’”39. 

Att samtala bra om böcker är en mycket värdefull aktivitet i sig. Men att föra bra samtal 
om böcker är också den bästa övning man kan få för att kunna föra givande samtal om 
annat. Så när vi hjälper barnen att samtala kring böcker de läst, hjälper vid dem också att 
kunna uttrycka sig om annat i livet.40

                                                 
37 Chambers, Aidan, 1987, Om böcker, s. 9ff. 
38 Chambers, Aidan, 1995, Böcker omkring oss – Om läsmiljö, s. 16ff. 
39 Chambers, 1994, s. 25.    
40 Chambers, Aidan, 1994, Böcker inom oss – Om boksamtal, s. 10.  
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Chambers läsprogram:  

 Titta igenom ett stort sortiment böcker och själv få välja ur det. 

 Att för nöjes skull höra någon vuxen läsa högt ur litteratur som är: 1) 
välbekant; 2) ny för barnet och har rätt svårighetsgrad; 3) ny för barnet 
och en utmaning för att den ligger framför barnets lässtadium. 

 Tid att läsa ostört för sig själv. 

 Möjlighet att få utlopp för sina reaktioner tillsammans med andra barn, 
men särskilt tillsammans med vuxna. 

 Tillfälle att rådfråga en sakkunnig vuxen om litteraturval. 

 Tillfälle att köpa böcker på egen hand.41 

Chambers har gjort en modell som ibland kallas för läshjul och andra gånger 
för läscirkel eller läsandets cirkel. Både boksamtalet och läsprogrammet är 
kopplade till modellen. Vuxenstödet har placerats inuti cirkeln för att 
poängtera den vuxnes viktiga roll i läsfrämjandet. Tanken med läscirkeln är att 
få in barnet i hjulet och hålla det snurrande.42  

Figur 1. Läsandets cirkel43                    ATT VÄLJA 
    
                             
          

                       VUXENSTÖD           
                                 

                          
ATT LÄSA                                  REAKTION/ 

              RESPONS 
        
     
Att välja – Bokbestånd, åtkomlighet, tillgänglighet, skyltning och presentation. 
Att läsa – Tid att läsa, högläsning, tyst läsning. 
Reaktion/respons – ”Jag tyckte om det. Jag vill göra det igen”, organiserade  
                                   boksamtal, ”vardagsprat” om böcker. 

                                                 
41 Chambers, 1987, s. 21. 
42 Chambers, 1987, s. 19f. 
43 Chambers, 1995, s. 11. 
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Jan Nilsson 
Pedagogen Jan Nilssons bok Barn, föräldrar, böcker riktar sig till föräldrar och 
vuxna som arbetar med barn. Av intresse för uppsatsens syfte är framför allt 
det han tycker är viktigt då man förmedlar läslust till barn:   

Att visa intresse – Om den vuxne har ett intresse för läsning så märker barnet 
det och då blir det lättare att förstå att det är något viktigt. 

Att förmedla läsningens tjusning – Den vuxne måste förmedla läsupp-
levelsens magi och det finns olika sätt att bära sig åt. Högläsning kan man 
fortsätta med även efter det att barnet lärt sig att läsa, bland annat för att då 
barnet precis lärt sig läsa så kan böcker som stimulerar intellektuellt vara 
för svåra för läsförmågan och de böcker han/hon kan läsa själv kan kännas 
barnsliga. Därför bör den vuxne läsa mer avancerade böcker för barnet för 
att bevara läslusten. Högläsning ger dessutom vuxen och barn en möjlighet 
att vara tillsammans och barnet får bekräftelse, närhet och respons. 

Att skaffa kunskaper om böcker – Det allra bästa sättet att få kunskap om 
barnböcker är att läsa dem själv och om den vuxne känner barnets 
personlighet blir det lättare att föreslå och välja böcker. Nilsson föreslår 
studiecirklar, skrivarverkstäder och fördjupningskurser som bra sätt för 
den vuxne att skaffa kunskap om böcker. 

Att ordna bokcirklar – Bokcirklar i skolan är ett bra sätt att få barnen att läsa, 
särskilt om barn och föräldrar/vuxna läser samma böcker.44

Susanna Ekström och Britt Isaksson 

En bra bok skall kännas i magen och i huvudet på samma gång. Den ger en läsupplevelse. 
Vad är en läsupplevelse? En författare kan med ord gestalta, dvs forma (formulera), göra 
synligt det som vi andra också känt, tänkt, drömt – men som vi inte kan ge form och 
gestalt.45

Pedagogerna Susanna Ekström och Britt Isaksson tar i boken Bildglädje & 
läslust upp många intressanta aspekter på läsning för och med förskolebarn. De 
skriver att ramsor, rim, nonsensord och poesi ger ordglädje som barnet kan 
                                                 
44 Nilsson, Jan, 1986, Barn, föräldrar, böcker,  s. 22ff. 
45 Ekström, Susanna & Isaksson, Britt, 1997, Bildglädje & läslust, s. 44. 
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smaka på. Språklust väcks således av själva språket, men via vuxnas för-
medling. Ekström och Isaksson ser gärna, att de ramsor och sånger som barnet 
får med sig hemifrån också används på förskolan och tvärtom eftersom 
språkligt igenkännande är en bra bas för att utveckla språket vidare. De arbetar 
med språklek och rörelsesånger, som stimulerar både rytm, tal och rörelse.46 
Leken blir ett moment även då de läser böcker: ”Hur vill den här boken bli 
läst? Hur vill den här boken bli lekt?”47. 

Ekström och Isaksson skriver också om bilderbokens förmåga att 
trollbinda läsaren med kombinationen av bild och text, som båda driver 
berättelsen framåt.48 De förespråkar daglig högläsning i förskola, skola och 
helst även hemma. Att samtala om det man läst är en viktig del av utvecklingen 
och Ekström och Isaksson rekommenderar, att barn som lärt sig läsa också får 
läsa högt för sina föräldrar och sedan tala om det lästa.49 Högläsning skapar 
också gruppgemenskap och ger delade läsupplevelser. Ekström och Isaksson 
skriver att det faktiskt är en demokratisk rättighet.50  

Med lusten som drivkraft - pedagogisk psykologi 

Bruno Bettelheim och Karen Zelan 
Barnpsykologen Bruno Bettelheim skrev tillsammans med Karen Zelan boken 
Lära sig läsa. Boken behandlar barns läsinlärning och hur viktigt det är att 
texterna som används är meningsfulla för att barnet ska stimuleras till att läsa. 
Bettelheim och Zelan menar att läroböcker för läsinlärning inte alltid är särskilt 
stimulerande och påpekar att som vuxen kan man välja att sluta läsa en bok 
man inte uppskattar. Barnen har i skolsituationen inte den möjligheten.51  

Eftersom första intrycket ofta påverkar vår inställning kan lusten att läsa 
kväsas innan den väckts till följd av tråkiga texter. Tycker barnet att texten är 
tråkig så kommer det att påverka upplevelsen av läsning.52 Det finns därför ett 
behov av meningsfulla läroböcker för nybörjare.53  

                                                 
46 Ekström & Isaksson, 1997, s. 19ff.   
47 Ekström & Isaksson, 1997, s. 33. 
48 Ekström & Isaksson, 1997, s. 27. 
49 Ekström & Isaksson, 1997, s. 38ff 
50 Ekström & Isaksson, 1997, s. 45f. 
51 Bettelheim, Bruno & Zelan, Karen, Lära sig läsa, 1983, s. 185. 
52 Bettelheim & Zelan, 1983, s. 199. 
53 Bettelheim & Zelan, 1983, s. 213. 
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Bettelheim och Zelan anser också att vi måste ta hänsyn till barnets egen 
vilja, man kan se motstånd mot att läsa som en följd av att barnet följer sin 
vilja. Då får man sätta sig in i barnets situation och ställa frågan vad barnet ser 
som betydelsefullt. Vidare skriver Bettelheim och Zelan att de flesta barn ändå, 
förr eller senare, lär sig att läsa.54 Det för tankarna till Rousseau och hans 
tankar i boken Emile från 1762, även om jag inte på något sätt vill påstå att 
Bettelheim och Zelan är lika extrema.  

I det jag förskonar barnen från alla plikter, förskonar jag dem också från deras värsta 
pinoredskap, nämligen böckerna. Läsandet är barnens gissel och nästan den enda syssel-
sättning, man förstår att ge dem. Emile ska vid tolv års ålder knappast veta, vad en bok är. 
Men han måste väl ändå kunna läsa, invänder man. Jag medger att han måste kunna det, 
när han kan dra nytta av läsning; förut kan sådan endast tråka ut honom. 

Om man inte bör fordra, att barnen gör något endast på grund av lydnad, följer därav, 
att de inte kan lära något, som de inte känner verklig och snar fördel av, vare sig denna 
består i nöje eller i nytta; ty vad skulle annars förmå dem till att lära?55

Likheten mellan Bettelheim och Zelans resonemang och Rosseaus tankar i 
Emile ligger i att båda uttrycker att det måste finnas en drivkraft. Lust och 
intresse som drivkraft är viktig för många pedagogiska riktningar, bland dem 
Montessori-pedagogiken. En tråkig lärobok leder inte till att barnet drivs av 
lust att lära sig läsa. Det finns också ett problem i det faktum att barnen är 
individer och att det krävs olika saker för olika barn då det gäller att väcka 
intresse.  

Tre sätt att läsa - litteratursociologi 

Erland Munch-Petersen 
Det finns olika orsaker till att vi läser och olika sorters litteratur fyller olika 
funktioner. När man definierar dessa funktioner kan det vara svårt att inte 
lägga några värderingar i dem men det är på samma gång intressant. Erland 
Munch-Petersen skriver i sin bok Hvorfor læser vi triviallitteratur? om tre 
begrepp myntade av Sven Møller Kristensen56: 

                                                 
54 Bettelheim & Zelan, 1983, s. 35f. 
55 Rosseau, Jean Jacques, Emile I, 1977, s. 117. 
56 Munch-Petersen, Erland, Hvorfor læser vi triviallitteratur?, 1974, s. 15. 
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Konfirmativ läsning - Konfirmativ läsning bekräftar läsaren och stärker 
hans/hennes inställning. De ideal och normer som råder i den miljö som 
litteraturen används bevaras. Munch-Petersen skriver att konfirmativ 
läsning är positiv ur en traditionsbevarande aspekt men negativ ur en 
radikal. Exempel på konfirmativ läsning är nationalsånger och psalmer.57   

Formativ läsning - Med formativ läsning får läsaren en ny förståelse för sig 
själv och sin omvärld. Läsningen förändrar läsaren och kan medföra 
ändrad människosyn och samhällssyn. Munch-Petersen betonar att läsaren 
inte är mottaglig för något som han/hon inte på ett eller annat sätt är 
förberedd att acceptera. Radikala författare tar upp något centralt för tiden 
och över-driver kanske lite för att påverka/manipulera läsarens synsätt. Ett 
exempel på formativ läsning är P.O. Enquists Legionärerna, från 1968, en 
dokumentär roman som  tar upp en central politisk fråga i efterkrigstidens 
Sverige.58

Diversiv läsning – Diversiv läsning tillfredsställer önskedrömmar och upp-
fyller behov som verkligheten inte kan. Istället för att engagera avleder den 
diversiva läsningen, den löser inte läsarens problem och uppfyller inte 
hans/hennes drömmar men erbjuder en stund av verklighetsflykt. Munch-
Petersen har svårt att se det positiva med den diversiva läsfunktionen. 
Exempel är veckotidningar och Daniel Defoes Robinson Crusoe.59

Munch-Petersen betonar att det här är tre sätt att läsa på inte tre sorters 
litteratur, man kan läsa en bok på flera olika sätt. Diversiv läsning förknippar 
Munch-Petersen med läsning av masslitteratur. Trivialläsning är en 
kombination av diversiva och konfirmativa element. Man finner trygghet i 
vardagen och får känna att man handlar och tänker rätt (konfirmativa element), 
men när bekräftelse blandas med orimliga ideal (diversiva element) bildas en 
klyfta mellan verklighet och fantasivärld.60

                                                 
57 Munch-Petersen, 1974, s. 15. 
58 Munch-Petersen, 1974, s. 15. 
59 Munch-Petersen, 1974, s. 15f. 
60 Munch-Petersen, 1974, s. 16. 
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Undersökning 

Undersökningsmaterialet utgörs av drygt 200 artiklar om läslust och läs-
främjande från 34 årgångar av tidskriften Barn & Kultur. Man kan se det som 
fyra olika perioder – 1970-tal, 1980-tal, 1990-tal och början av 2000-talet. För 
att belysa skillnader och likheter mellan dessa har jag valt att presentera dem 
var för sig. Artikelförfattarnas yrken kommer att omtalas i den mån de nämnts. 

Jag kommer inte att göra några personliga kommentarer i undersökningens 
första fyra delar. Syftet är att redogöra för vad som skrivits i artiklarna under 
de olika decennierna, mina egna tankar sparar jag till den avslutande 
diskussionen. Det gäller dock inte för undersökningens avslutande del, Om 
Barn & Kultur, där jag intervjuat före detta redaktören Charlotte Brattström. 
Kapitlet tar upp hur tidskriften förändrats under de 34 år som undersökningen 
omfattar. Tack vare Charlotte Brattström har jag fått svar på de frågor som 
uppstått i arbetet med undersökningen och jag kommer att redogöra för dem. 

1970-tal 
1970-talets artiklar i Barn & Kultur var mer debatterande än senare, artikel-
författarna slängde ut frågor och åsikter och fick svar på tal i senare nummer. 
Artiklarna om läslust och läsfrämjande handlade endast i ett enda fall om ett 
läsfrämjande projekt. Läslust och läsfrämjande togs upp i artiklar om bilder-
böcker, fackböcker, lyrik med mera. Det handlade mest om vad som väckte 
läslust och hur man kunde stimulera till läslust. Olika tankar om vad barn 
borde och inte borde läsa presenterades i skräplitteraturdebatten och barn- och 
ungdomslitteratur infördes som moment på lärarhögskolorna.  

Läsfrämjande projekt och initiativ 
1970-talets enda artikel om läsfrämjande projekt är artikeln ”Barnbibliotek 
70”, en summering av en PR-vecka med samma namn, sammanställd av 
Stockholms stadsbibliotek. Barnbibliotek 70 var en utställning på 
Stockholmsterrassen i Kulturhuset och ägde rum under sportlovsveckan i 
februari 1970. Arrangörer var Stockholms stadskollegiums 
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informationskommitté och Stockholms stads-bibliotek. Målsättning var att nå 
ut med information om barnbibliotekens olika verksamheter. I utställningens 
centrum fanns ett boktorn och runtom fanns olika stationer, inne i boktornet 
fanns kuddar där barnen kunde sitta och läsa. Veckan bjöd på olika aktiviteter 
och utöver inbjudna grupper kom många barn med sina föräldrar. 
Barnbibliotek 70 gav belägg för att barn(bibliotek)-avdelningen i Kulturhuset, 
som då endast var på planeringsstadiet, behövdes. 61

Bilderböcker och läslust 
Susanna Ekström, seminarielärare vid förskoleseminariet i Södertälje, skrev 
1974 om bokens roll i förskolan. Hon använde boken som ett pedagogiskt 
instrument och menade att bilden i boken stimulerar språkutvecklingen. Barnet 
läser bilderna och det är ofta en lustfylld upplevelse som förstärks av att man 
läser pekboken tillsammans, det ger barnet respons och skapar närhet mellan 
barn och vuxna. Så småningom leder pekboken vidare till bilderböcker och 
läsande. Ekström skrev också om hur viktigt boksamtalet är.62

Läsa tillsammans 
Barnbibliotekarien Margit Bredelius skrev i en artikel 1978 att de allra första 
böckerna kanske inte har någon text alls utan glädjen hos barnet väcks genom 
att det känner igen saker. Hon skrev också att förutom läsning och lyssnandet 
så har gemenskapen och närheten en väldigt stor betydelse.63 Även Ann-
Christin Magnusson, bibliotekarie, poängterade 1979 hur viktigt det är att 
vuxna och barn läser tillsammans: ”Att läsa för och tillsammans med barn är en 
ständig källa till glädje och runt om i Sverige på biblioteken arbetar människor 
för att så många som möjligt skall upptäcka detta.”64

Lyrik och läslust 
I två artiklar från 1971 och 1974 framfördes tankar kring diktens form. Rytmen 
är betydelsefull, barn är duktiga på att komma ihåg ramsor, verser och sånger. I 
artikeln från 1971 lyfte lärarkandidaterna Ingvor Moback och Margaretha 
Kronstrand bland annat fram Lennart Hellsings nonsensdikter och skrev att 
upprepade nonsensord förstärker rytmen.65 1974 skrev konstnären Kaj 

                                                 

 

61 1970:5, ”Barnbibliotek 70”, s. 223. 
62 Ekström, Susanna, 1974:3, ”Boken i förskolan” s. 76f. 
63 Bredelius, Margit, ”Sagor tillsammans”, 1978:1, s. 17. 
64 Magnusson, Ann-Christin, 1979:5, ”Är det roligt att läsa för och med barn, månne?”, s. 110. 
65 Moback, Ingvor & Kronstrand, Margaretha, 1971:3, ”Lyrik för barn och ungdom”, s. 78ff.  
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Beckman om vardagens ordlek, till exempel: ”Flyg fula fluga, flyg, och den 
fula flugan flög”.66

Erling Frick, folkskollärare, skrev 1974 om då han mötte elever på Bolags-
skolan i Kiruna och frågade dem om lyrik. När mellanstadieeleverna fick läsa 
lyrik och poesi väckte det inte bara läslust utan även lust att skriva. Högstadie-
eleverna gav dock Frick ett annat bemötande. De ville inte svara på vad lyrik är 
och någon ansåg att dikter är meningslösa och därför onödiga. Många ansåg sig 
inte sig ha tid (eller lust?) att läsa böcker. Frick var noga med att betona att 
man borde framhålla lyrikens nytta och nöje.67

Sagostunder 
Barn- och ungdomsbibliotekarien Arne Skårman kritiserade 1975 bibliotekens 
sagostunder och påpekade att mycket tid och pengar lades ned. Dessutom 
hävdade han att biblioteken sällan vågade diskutera sagostundernas mål vilket, 
enligt honom, också ledde till att man aldrig diskuterade huruvida de skulle 
finnas eller ej. Skårman skrev att han såg liten skillnad mellan bibliotekens 
sagoberättare och en ”skicklig berättare i tv”68. Han ville införa teaterlek-
moment i sagostunden och eventuellt också målning och teckning. Berättelser 
om tomtar och troll förpassade han till historieundervisningen.69

Gun Jacobson, författare och lärare, framförde en annan åsikt 1976. Hon 
efterlyste professionella sagoberättare och kurser för sagoberättare. I motsats 
till Skårman tyckte Jacobson att sagostunderna blivit ”lika med ljusbilds-
tittande, bilderboksbläddrande, prat och pladder, sång och musik, kladd med 
lera, teckning, målning med mera”.70  

Ett par nummer senare fick Jacobson svar på tal av signaturen Corinna, 
alias Greta Bolin, som talat med teaterpedagogen Elsa Olenius. Visst finns det 
sagoberättare, hävdade Olenius och menade att kritiken mot de sagoberättande 
barnbibliotekarierna var orättvis, även om tyckte att det blivit för mycket bild 
och för lite ord. Olenius härledde bristerna till tidsbrist och påpekade att sago-
berättande kräver tid för förberedelse.71

 
    Artikeln är ett specialarbete som utfördes våren 1970 vid lärarhögskolan i Stockholm. 
66 Beckman, Kaj, 1974:4, ”Barn, dikt och bild”, s. 106. 
67 Frick, Erling, 1974:4, ”Vad tycker elever”, s. 112f. 
68 Skårman, Arne, 1975:2, ”Sagostund i bibliotek???”, s. 40. 
69 Skårman, 1975:2, s. 40. 
70 Jacobson, Gun, 1976:4,  ”Finns det inga sagoberättare?”, s. 92. 
71 Corinna, 1977:1, ”Visst finns det sagoberättare!”, s. 20. 
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Vad ska barn och ungdomar läsa? 
Boel Smedmark, litteraturhistoriker och lektor, skrev 1976 om vilka böcker 
som gör intryck på barn. Hon poängterade att vuxna vet väldigt lite om hur 
böckerna fungerar för barn och såg med förskräckelse på tendenser att försöka 
styra vilka böcker barnen skulle läsa eftersom hon menade att det handlar om 
vad boken gör för individen. Smedmark pekade också på hur en bok kan ge 
stöd åt ett barn som känner sig annorlunda.72  

Författaren Kai Söderhjelm resonerade 1977 kring vad barn vill läsa och 
tog avstånd från vad han kallade strunt och skräp. Han ansåg sig veta vad som 
var kvalitet och menade att barn, precis som vuxna, efterfrågar böcker de 
känner till och att det ger dem trygghet.73 Han skrev: 

Förr kunde skolor och bibliotek köpa dåliga barnböcker med den bekväma motiveringen 
att vi måste ha vad barnen frågar efter och vill läsa. Det var viktigare att de läste än vad 
de läste, och det fanns inte tillräckligt många goda böcker. Nu är utbudet så rikt och 
omväxlande att ingen mera behöver köpa skräpet, i varje fall ingen som själv inser att det 
är skräp.74

Författaren och före detta bibliotekarien Ulf Nilsson var inne på samma spår 
och kritiserade bland annat böcker från Wahlströms förlag. Han trodde att om 
barnen inte kunde välja det han kallade för skräplitteratur skulle de vara 
tvungna att läsa så kallade kvalitetsböcker. Dock påpekade Nilsson att samma 
flicka som efter boksamtal i skolan velat läsa Gunnel Beckman också ville läsa 
Kitty-böcker. Han drog slutsatsen att skräpböckerna inte utmanar läsaren och 
att de erbjuder en annan spänning än kvalitetsböckerna. Han efterfrågade också 
bra lättlästa böcker som inte skulle falla in under skräpkategorin.75

Så kan man stimulera till läsning 
I början av 1978 fick Barn & kultur ett brev från Tage Jutbo som ville hjälpa 
sin bokslukande dotter att hitta nya läsupplevelser. Han önskade sig en lång 
lista barnböcker med början från pekböcker och skrev: ”Tänk så lättvindigt det 
skulle vara vid biblioteksbesöken – bara att bocka av.”76. Bokspecialister fick 
besvara hans brev och bibliotekarien Harriette Söderblom berättade att hon 
brukade gå med låntagaren från ”hylla till hylla, från bok till bok och berätta 

                                                 
72 Smedmark, Boel, 1976:5, ”Böcker och intryck”, s. 124ff. 
73 Söderhjelm, Kai, 1977:1, ”Vad vill barn läsa?”, s. 21. 
74 Söderhjelm, 1977:1, s. 21f. 
75 Nilsson, Ulf,  1977:1, “Lite avkoppling kan väl aldrig skada…”, s. 31f. 
76 1978:2 ”Böcker till barn – hur ger ni råd?”, s. 40.  
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och berätta tills det verkligen tänder”77. Bokhandelschefen Ulrika Dryselius 
betonade vikten av kunnig personal och rådde Jutbo att söka hjälp hos 
bibliotekarier, lärare och i bokhandeln. Karin Thörner, lärare och skol-
bibliotekarie, skrev att läsning ska bidra till barns personliga utveckling och att 
olika böcker passar olika barn, därför skulle en boklista att pricka av aldrig 
fungera för alla. Hon betonade också vikten av att inte bara rekommendera en 
bok utan också följa upp läsningen med boksamtal.78

Lättlästa böcker och läsglädje 
Författaren Karl-Erik Johansson i Backe skrev 1975 om hur han bearbetat Per 
Anders Fogelströms bok Sommaren med Monica för att nå en annan målgrupp. 
Boken förkortades till ungefär hälften, texten förenklades och bilder ur filmen 
med samma namn fick illustrera. Manuset skickades till testgrupper som bland 
annat bestod av döva och utvecklingsstörda barn och en utvärdering följde. 
Boken fick ett positivt mottagande och Johansson fortsatte med andra 
bearbetningar.79  

Fackböcker väcker också läslust! 
Det är självklart inte bara skönlitteratur som väcker läslust, även om de flesta 
artiklarna som tar upp läslusten koncentrerar sig på skönlitteratur. Det finns 
många människor som finner mycket större nöje och läsglädje med en faktabok 
än med en roman. ”Det bästa betyg en fackbok kan få är när läsaren säger sig 
genom boken blivit intresserad av något som han eller hon inte sysslat med 
tidigare.”80 skrev David Englund, huvudsekreterare i läromedelsutredningen, 
1971. Han framförde åsikter kring fackboken och presenterade ett antal egen-
skaper hos en god fackbok för barn och ungdomar, bland dem fanns att skapa 
intresse och att stimulera till vidare läsning.81  

Spänning och läslust 
Författaren Harry Kullman skrev 1971 en artikel om spänning i barnlitteratur. 
Kullman tyckte nog att barnboksförfattare skulle inleda boken på ett så 
spännande sätt som möjligt för att fånga läsaren. Han menade spänning inte 
behöver vara storslagen för att väcka intresse och på spänningen som finns i de 

                                                 
77 1978:2, ”Böcker till barn – hur ger ni råd?”, s. 41. 
78 1978:2, ”Böcker till barn – hur ger ni råd?”, s. 40f. 
79 Johansson i Backe, Karl-Erik, 1975:1, ”Böcker för de lässvaga”, s. 11. 
80 Englund, David, 1971:3, ”Fackboken för barn – några synpunkter”, s. 76. 
81 Englund, 1971:3, s. 76f. 
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vardagliga situationerna. Kullman såg en fara i att om barnen fastnar i ”raffel-
romanens och serietidningarnas handgripliga spänning”82 så kan det vara svårt 
att bryta sig loss. Han funderade över om man borde introducera vardags-
spänningen hos riktigt små barn.83  

Undervisning i barn- och ungdomslitteratur 
1970 skrev litteraturdocenten Lars Furuland om att blivande svensklärare 
skulle få undervisning i momentet Barn- och ungdomslitteratur, bland annat 
till följd av önskemål från yrkesverksamma lärare. Han förvånades över 
namnet på momentet då han ansåg att de anspråk man i kursplanen gjorde på 
en samtids-inriktning tydligare hade framgått om man kallat momentet Barns 
och ungdoms läsning. Bland önskemålen ingick att lärare skulle ha en 
uppfattning om vad barnen har för läsvanor. För att kunna väcka läslust hos 
barn och ungdomar underlättar det att ha ett hum om hur och vad de faktiskt 
läser.84  

Läslust i utvecklingsländer 
Niilo Visapää, president i IBBY85, skrev 1973 i Barn & Kultur om IBBY:s 
aktion för att sprida ungdomsböcker i u-länderna. Han ansåg att ungdoms-
boken ”erbjuder ett rikligt material för individens emotionella och andliga 
berikande” och såg ett stort behov i u-länderna. Visapää betonade även att om 
unga läser lämplig litteratur så kan det ”skapa en hel värld” och han menade att 
ungdomsboken kan hjälpa unga att finna sig själva.86  

1980-tal 
Från och med år 1983 och framåt har Barn & Kultur publicerat många artiklar 
om både nationella och lokala läsfrämjande projekt och initiativ. 1980-talets 
artiklar om läslust och läsfrämjande kom därför att skilja sig från 1970-talet 
främst för att man presenterade faktiska åtgärder. Det skrevs om samarbeten 
mellan bibliotek och skola och man kom med nya lösningar och visioner om 
hur man kunde stimulera till och sprida läslust. 

                                                 
82 Kullman, Harry, 1971:5, ”Barn, litteratur och spänning”, s. 133. 
83 Kullman, 1971:5, s. 131ff. 
84 Furuland, Lars, 1970:5, “Barn och ungdomslitteratur på universiteten”, s. 200ff. 
85 IBBY, International Board on Books for Young People, d.v.s. Internationella ungdomsbokrådet.   
86 Visapää, 1973:5/6, s. 118f. 
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Läsfrämjande projekt och initiativ 
Att presentera undersökningen efter decennier är inte helt oproblematiskt då 
det finns artiklar som bryter mönstret. Artiklarna presenteras baserat på när de 
publicerats, vilket kompliceras bland annat av att Kerstin Rimsten-Nilsson, 
barnbokskonsulent och lärare på Lärarhögskolan i Mölndal, 1984 skrev en 
artikel om PUG-projektet (se s. 15), ett försök i Göteborg åren 1973-76 med 
målsättning var att väcka läslust hos alla elever.87  

1983 kom skrev Eva Lidén, journalist på Dala-Demokraten, 1980-talets 
första artikel om läsfrämjande projekt, Dalarna läser om projektet med samma 
namn. Projektet pågick i alla orter i Dalarna och hade initierats av kulturrådet. 
Syftet var att nå ut till bland annat barn, föräldrar, lärare och förskolepersonal.88   

Bibliotekschefen Kerstin Ullander skrev 1983 om barnkultursatsningen i 
Södertälje kommun. Södertälje profilerade sig genom att ha en tydlig plan för 
kulturverksamheten för barn, i bibliotekets arbetsplan ingick bokprat för för-
skolan, alla årskurs 3 inbjöds till biblioteksbesök och alla årskurs 5 fick 
komma på bokprat, dessutom besöktes alla fritidsgårdar varje termin.89  

Barbro Blomberg, journalist, skrev 1983 om den nationella folkbiblioteks-
kampanjen, 9-16 oktober 1983. Projektet initierades av Sveriges Allmänna 
Biblioteksförening och Utbildningsdepartementet bidrog med 200 000 kronor. 
Målsättning var att fler skulle upptäcka biblioteket.90  

Lågstadieläraren Kristina Holmgren och skolbibliotekarien Ingvor 
Svensson skrev 1984 om hur Gunnestorpsskolan i Göteborg tagit tillfället i akt 
då kulturrådet 1983 uppmuntrade Sveriges skolor att fira den svenska bokens 
500-årsjubileum. Bokens vecka anordnades vecka 41 1983 och boken gavs då 
extra utrymme och man avslutade med en fest där samtliga deltagare skulle 
vara utklädda till en litterär karaktär med anor.91

Margareta Dahlström, barnbibliotekskonsulent, skrev 1984 om barnkultur-
veckan i Göteborg, 24 september – 2 oktober 1983, då kulturinstitutionerna 
samarbetade under mottot ”Alla barn är skapande barn”. Under  veckan fick 
barn och vuxna möjlighet att klä ut sig till en barnbokskaraktär för att delta i ett 
barnkulturtåg från Gustaf Adolfs torg till Götaplatsen.92

                                                 
87 Rimsten-Nilsson, Kerstin, 1984:3, ”Barn- och ungdomsböcker i skolarbetet”, s. 67ff. 
88 Lidén, Eva, 1983:1, ”Dalarna läser”, s. 12f. 
89 Ullander, Kerstin, 1983:2, ”Barnkultur i Södertälje”, s. 32ff. 
90 Blomberg, Barbro, 1983:4, ”Biblioteket är fantastiskt!”, s. 95. 
91 Holmgren, Kristina & Svensson, Ingvor, 1984:1, ”Bokens vecka”, s. 5ff. 
92 Dahlström, Margareta, 1984:1, ”Barnkulturvecka i Göteborg”, s. 8f. Citatet är från s. 8. 
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I ett projekt i samarbete med Litteraturfrämjandet fick 1984 fem klasser i 
Göteborg en årsprenumeration på En bok för alla. 1985 skrev projektledaren 
Rolf Kristensson om projektet som bland annat hade målsättning att stimulera 
barnens läsglädje. Resultatet påvisade, enligt Kristensson, att läsintresset 
påverkades av att eleverna ägde böckerna. Han tyckte att man kunde få en hel 
klass att dela läsupplevelsen och att det påverkar både självkänsla och grupp-
dynamik.93

1985 skrev Ann Rudborg-Wiklund, som arbetat som barnbibliotekarie, om 
ett stort läsprojekt i Markaryd. Alla 6-åringar fick tre böcker som de tog med 
sig till skolan där man arbetade med dem. Syftet var att ge barnen möjlighet till 
känsloupplevelser och att väcka intresse för böcker hos barn och föräldrar.94

Projektbibliotekarien Dagmar Månsson skrev 1987 om Håbo-projektet i 
Håbo kommun som genomfördes läsåret 1985/86 med mål att stimulera barn 
till att läsa böcker. Talböcker användes för att ge läsupplevelser och för att öka 
läskunnigheten. Projektet omfattade alla årskurs 2, 3 och 4  i kommunen.95  

Eva Palm, konsulent, skrev 1987 om ett samarbete mellan bibliotek, 
fritids-hem och förskola i Västerås som omfattade ett 70-tal barn. Det 
resulterade i ett sagotält i biblioteket som barnen själva dekorerade, inspirerade 
av sagor från Tusen och en natt. Projektet utvecklades, en dramapedagog 
anställdes och barn i årskurs 3 fick spela upp sagor ur Tusen och en natt.96  

Christina Svensson på skolbibliotekscentralen i Sala och gymnasie-
bibliotekarien Ann Genell skrev 1987 om Salas verksamhet och lyfte fram ett 
par projekt under 1980-talet. 1984 arrangerades en uppsatstävling och man fick 
in 1 400 bidrag och vinnarna publicerades i en bok. En lärarbibliotekarie fick 
15 000 kronor i bidrag till bokcirklar för en skolas alla klasser och en lärare 
fick möjlighet att bjuda in författaren Ann-Madeleine Gelotte.97

Författaren Lennart Hellsing skrev 1987 om den nationella Barnboks-
veckan, ett initiativ från Barnboksinstitutet, Bokbranchens Marknadsinstitut 
och Författarcentrum, som skulle äga rum 19-25 oktober 1987. Hellsing 
gladdes med de lokala entusiasterna som via Barnboksveckan skulle få upp-
muntran.98  

                                                 
93 Kristensson, Rolf, 1985:4, ”En bok till alla”, s. 80ff. 
94 Rudborg-Wiklund, Ann, 1985:4, ”Böcker till alla 6-åringar i Markaryd”, s. 76ff.  
95 Månsson, Dagmar, 1987:1, ”Boken genom örat”, s. 16ff. 
96 Palm, Eva, 1987:2, ”Sagotält med Tusen och en natt-stämning”, s. 40f. 
97 Genell, Ann & Svensson, Christina, 1987:3, ”Ett stimulerande arbete med många kontakter”, s. 56ff. 
98 Hellsing, Lennart, 1987:4, ”Barnlitteraturen är en guldgruva. Barnboksveckan 19-25 oktober”, s. 75. 
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Barnbibliotekarien Inger Hasselbaum skrev om Läslustan i Linköping som 
1987 anordnades för att väcka läslust, förmedla läsupplevelser och visa upp 
biblioteken. Tidigare hade man anordnat olika höstprogram för barn, till 
exempel var det 1984 Barnboksfestival med bland annat författarframträdande 
och boklotteri och 1985 kom Läslustan som riktade sig mer till ungdomar. 
1987 planerade man för en läslusta som inkluderade troll och sägner, Bengt af 
Klintberg och clownen Manne, en latinamerikansk dag och diktshower samt 
möjlighet för barnen att vara med och bygga Plupps kåta.99

Harriet Söderblom, bibliotekarie och planeringschef vid Stockholms Stads-
bibliotek, skrev om att man 1987 satsade på en Barnboksvecka med många 
olika program, som Hela skolan läser på alla grundskolor och Glädje och sorg, 
en turnerande teatergrupp. Representanter från Stockholms stadsbibliotek och 
från fritids-, kultur-, skol- och socialförvaltningarna bildade en arbetsgrupp.100

Barnbibliotekarien Birgitta Lindahl skrev 1988 om Barnboksveckan i 
Öresund vecka 43 1987. Länsbibliotekets barnavdelning samarbetade med den 
lokala bokhandeln. Sagoläsning pågick nästan hela dagarna i Tomtebobarnens 
grotta i Hübinettes bokhandel och bland annat Emil, Ronja och Beskows färg-
glada tanter kom på besök. Länsbibliotekets målgrupp var vuxna och man hade 
inbjudit gästföreläsare.101

Även i Falköping valde man att satsa extra på barnboken vecka 43 1987 
och om det skrev barnbibliotekarien Barbro Hellgren 1988.102 Stadens 
bibliotek, bokhandel och press samarbetade för att nå ut till så många som 
möjligt. En dramapedagog engagerades och veckan avslutades med ett 
program som hette Pelle Plutt med Bengt af Klintberg och Marie Selander.103

I Helsingborg arbetade man med sagogestaltning och Birgitta Svensson, 
bibliotekarie och recensent, skrev om projektet på huvudbibliotekets barn-
avdelning som omfattade 320 stycken 6-åringar. I sagogestaltningen var 
böckerna inte i fokus utan upplevelsen av själva gestaltningen.104

1988 skrev Lars Alexandersson, bibliotekarie och högstadielärare, om hur 
han på Flatåsskolan i Göteborg satsat på att låta elever från högstadiet läsa för 

                                                 
99 Hasselbaum, Inger, 1987:4, ”Läslustan i Linköping – idéer som slog eller slogs ut”, s. 78ff. 
100 Söderblom, Harriette, 1987:4, ”Barnboksveckan i Stockholm – samarbete mellan förvaltningarna”,  
     s. 81. 
101 Lindahl, Birgitta, 1988:4, ”Barnbokskampanj förr och nu”, s. 92f. Obs! Fel numrering i Barn  
     & kulturs innehållsförteckning, det står att artikeln börjar på s. 93 men den börjar på s. 92. 
102 I artikeln framkommer att det ”utgick ett påbud” att landet skulle uppmärksamma barnboken just den  
     veckan. Det framgår inte i den tidigare artikeln och inte heller uttalas det varifrån påbudet kom. 
103 Hellgren, Barbro, 1988:4, ”Barnboksveckan i Falköping”, s. 94. 
104 Svensson, Birgitta, 1988:4, ”Sagogestaltning i Helsingborg”, s. 95f. 
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elever i lågstadiet. Eleverna i årskurs 9, som han undervisade i svenska, fick 
välja varsin (högstadie)bok att presentera för årskurs 2. Presentationerna såg 
olika ut och följdes upp med en utvärdering som visade att många av de små 
barnen uppskattat projektet. Högstadieeleverna tyckte att det var roligt och 
lärorikt, dock tyckte många att det tog för mycket tid från undervisningen i 
svenska.105

Stockholms regionskolbibliotekarie Christer Holmqvist skrev 1989 om 
barnboksveckan i Stockholm 1988 där barn från 7-15 år tävlade med egna 
recensioner av sina favoritböcker. Tanken var att de skulle ge varandra tips om 
bra böcker och på så sätt öka läslusten. Av 1 200 bidrag valdes sammanlagt 
180 recensioner ut från alla åldersklasser, de samlades i ett häfte som 
distribuerades till Stockholms alla folk- och skolbibliotek.106

Barbro Blomberg skrev om den kommande barnbokskampanjen vecka 43 
1989. Temat var Jorden runt med böcker och vecka 42 skulle alla barnfamiljer, 
bibliotek, förskolor och skolor få en katalog med posten. Bland de planerade 
aktiviteterna fanns bokhjul, tipspromenader och bokförsäljning.107  

Senare samma år skrev Blomberg om Trelleborgs bibliotek där man i sam-
arbete med ett antal andra kommuner i Sverige försökte locka låntagare i alla 
åldrar till biblioteket. I samband med en utställning för ungdomar började man 
fundera över hur man förhöll sig till dem och det resulterade i ett nytänkande. 
För att väcka gensvar hos ungdomarna, använde man sig till exempel av 
glansig folie till utställningsskärmarna. Det nya förhållningssättet ledde till att 
böckerna omorganiserades och inredningen gjordes mer tilltalande och rolig.108

Läsfrämjande projekt i andra länder 
Ing-Britt Ekberg, vd för Bokbranschens Marknadsinstitut, skrev 1987 om barn-
bokskampanjer i andra länder. I New York hade hon på 1970-talet besökt 
Children’s Book Council som varje år sedan 1919 arrangerat en barnboksvecka 
i november, Children’s Book Week. En vecka med samma namn arrangerades 
också av Centre for Children’s Books i London, sponsrad av Lloyds Bank. I 
Edinburgh i Skottland hade man festivalen The Children’s Fair i två veckor 
och i Tyskland och Holland arrangerades också barnboksveckor. Ekberg skrev 

                                                 
105 Alexandersson, Lars, 1988:4, ”Äldre elever tipsar yngre skolkamrater”, s. 89. 
106 Holmqvist, Christer, 1989:3, ”Min bästa bok”, s. 66. 
107 Blomberg, Barbro, 1989:4, ”Barnboksveckan. Jorden runt med böcker”, s. 91. 
108 Blomberg, Barbro, 1989:6, ”Ungdomsbiblioteket blev den tändande gnistan”, s. 128f. 
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också om en dansk barnbokskampanj som främst riktade sig till föräldrar och 
vuxna som inte arbetade med barn.109   

Bilderböcker och läslust 
1984 diskuterades barnboksbildens funktion i tre artiklar i Barn & Kultur. 
Bibliotekarien Gunlög Raihle skrev, efter en konferens om barnboksbilder 
1983, att det fanns en stark vilja att söka mer kunskap om barnboksbilden och 
dess funktioner. Hon hänvisade till Cecilia Torudd som menade att ”bilden är 
inte ett mål i sig utan bild och text bildar tillsammans ett tredje uttryckssätt”.110 
Även Kristin Hallberg och Boel Westin skrev om bild- och textfunktionen, 
Hallberg menade att det sker en växelverkan mellan bild och text då man läser 
och att det är den verkliga texten; ikonotexten.111 Angelica Serrano-Purcell, 
barnboksillustratör, skrev om bildens betydelse och hur man kan känna 
spontant för en bild men inte för en annan. Hon betonade också hur viktig 
barn-boksbilden är för upplevelsen.112

Läsa tillsammans 
Författaren Ingegärd Martinell skrev 1982 om hur viktigt det är att barn och 
vuxna läser tillsammans och uppmanade alla som arbetar med barn att utbilda 
sig till goda vägledare för barnen. Hon påpekade hur mycket glädje det ger att 
läsa tillsammans och att barnböcker ofta kan lära även vuxna något. Martinell 
tyckte också att samhället borde ta på sig ansvaret för att utbilda dessa vuxna.113

Läsinlärning 
1986 skrev Monica Åhs, metodiklektor, att en viktig del av läsinlärningen är att 
läsa böcker. Lärare borde läsa för barnen varje dag för att stimulera och 
inspirera, tyckte Åhs, och barnen skulle själva få försöka sig på böcker som de 
hört läsas högt flera gånger. Val av böcker för nybörjarna är viktigt, de måste 
locka läsaren.114 Mia Rockström, barnomsorgsassistent och förskollärare, skrev 
om läsinlärning i förskolan och om ordets mystik som skulle ”berika den 
emotionella sidan av barnens liv, och utifrån det faktum att barnen själva 

                                                 
109 Ekberg, Ing-Britt, 1987:4, ”Barnbokskampanjer i andra länder”, s. 76f. 
110 Raihle, Gunlög, 1984:2, ”Bildspråket lika viktigt som talspråket”, s. 39.  
111 Hallberg, Kristin & Westin, Boel, 1984:2, ”Litteraturvetenskaplig forskning kring bild och text”,  
     s. 40ff. Hallberg skriver om ikonotext på s. 40. 
112 Serrano-Punell, Angelica, 1984:1, ”Funderingar kring bilder i barnböcker”, s. 21f. 
113 Martinell, Ingegärd, 1982:3, ”Upplev böcker tillsammans!”, s. 62f. 
114 Åhs, Monica, 1986:2, ”Far tar fil eller mamma kör bil”, s. 30. 
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kräver och vill det”.115 Ragnhild Söderbergh, professor i barnspråk, hänvisade 
till 1700-tals pseudonymen Cadmus och menade att barnens läsning skulle vara 
en lustfylld lek. Då stimuleras barn att lära sig läsa och att känna läslust. 
Söderbergh använde ordkort för läsinlärning och undrade när Pressbyrån skulle 
börja sälja dem så att de blev lika lättillgängliga som videofilmer.116

Vad ska barn och ungdomar läsa? 
Bengt Bredow, lektor, skrev 1985 om en enkät om läsning för elever i årskurs 
9. Han frågade sig varför eleverna tyckte att det var tråkigt att läsa Selma 
Lagerlöfs Herr Arnes penningar, en tunn bok, när de på fritiden läste tegel-
stenar som Sagan om ringen-trilogin. Det framkom att baksidestext, tips från 
kompisar och omslag var de vanligaste orsakerna till att eleverna som deltog i 
undersökningen valde en bok. Läsåret 1983-84 var de populäraste författarna 
bland eleverna Colleen McCollough (Törnfåglarna), J.R.R. Tolkien (Sagan om 
ringen-trilogin) och Alistair MacLean (äventyrsböcker).117 Det överensstämde 
med vad läraren Torbjörn Althén skrev i en artikel 1987: 

En tendens runt omkring i våra skolor är att fler och fler ungdomar söker sig till den 
glättigt förpackade och lättsmälta kommersiella vuxenlitteraturen. Jag tänker här på 
böcker inom varierande genrer med blandat innehåll och som förlagen förstår går att sälja. 
Det är ”tegelstenar” på 500-1000 sidor. Grottbjörnens folk, Blomblad för vinden. Lace, 
Hollywoodfruar, Törnfåglarna, Barn 312, Isfolket, böcker av James Clavell, Alistair 
McLean, Sven Hassel och den amerikanske skräckförfattaren Stephen King.118  

Althén varnade lärare för att förbjuda eller kritisera den litteratur som 
ungdomarna läste och uppmanade dem istället att ”arbeta på sikt”.119  

Helena Henschen hade ett öppnare förhållningssätt när hon skrev om en 
läsundersökning hon utfört på ett kollo för högstadieelever. Ungdomarnas 
favoritböcker var Maria Gripes Skuggan över stenbänken-serie, Törnfåglarna, 
Tracys hämnd (av Sidney Sheldon) och Grottbjörnens folk (Jean M. Auel). 
Henschen hade frågat om filmatiseringar, för TV eller bio, inspirerat dem att 
läsa böckerna och många svarade att det var så. Hon skrev: ”Att läsa Starlet är 
härligt, att se Ingen kan älska som vi, är härligt. Telefonen är en respirator. 
Telefonboken är kanske den allra viktigaste boken i livet.”120 Ungdomarna som 

                                                 
115 Rockström, Mia, 1986:2, ”Läsinlärning i förskolan”, s. 34. 
116 Söderbergh, Ragnhild, 1986:2, ”Lättaste Sättet att lära Barn läsa”, s.36f. 
117 Bredow, Bengt, 1985:1, ”Från Törnrosa till Törnfåglarna”, s.21ff. 
118 Althén, Torbjörn, 1987:4, ”Tonårsböcker och tonårsläsning”, s. 93.  
119 Althen, 1987:4, s. 94. 
120 Henschen, Helena, 1988:6, ”Telefonboken är viktigast”, s. 124. 
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ingick i undersökningen önskade att bibliotekarier skulle gå ut i skolorna och 
berätta om böcker. Henschen ansåg att det skulle vara vuxenbibliotekarier och 
frågade sig om de var ointresserad av ungdomar. 121

Skönlitteraturläsning i skolan 
I Barn & Kultur 1983 förordade pedagogen Jan Nilsson skönlitteraturläsning 
som läromedel i skolan bland annat för att en skönlitterär text inte bara kan 
förmedla fakta utan också ge en läsupplevelse som förstärker kunskapen.122

Uno Nilsson arbetade på skolbibliotekscentralen i Umeå och skrev 1987 att 
om elever har inställningen att läsning är tråkigt så färgas läsupplevelsen av 
det. Han menade att läslusten och läsupplevelsen pedagogiskt är oerhört 
viktiga. Precis som Jan Nilsson menade han att upplevelsen förstärks om 
eleverna kan identifiera sig med huvudpersonen i en skönlitterär bok om tredje 
världen, en faktabok kan inte lika lätt fånga läsaren. Nilsson betonade även Lgr 
80 där det står att skönlitteraturen borde få dominera ämnet svenska.123  

Kassettböcker och läslust 
Kassettböcker, eller talfonogram som de ursprungligen kallades, kompletterar 
boken skrev 1987 C-G Olderius, vd för Kassettbok AB. Synskadades Riks-
förbund initierade en större och bredare produktion av kassettböcker främst för 
att synskadade inte kunnat köpa de böcker de velat för att ha hemma men 
också på grund av att antalet ägare av bandspelare ökat kraftigt och för sänka 
priset på kassettböcker. Olderius pekade på passande situationer för en 
kassettbok, till exempel bil- och tågresor, jogging och trädgårdsarbete: ”Långt 
före år 2000 vill vi se nästan alla på tunnelbanan, på bussen, på tåget, på flyget 
sitta och lyssna på berikande litteratur.”124 Olderius trodde att boklyssnandet 
skulle ge positiva upplevelser som skulle kunna ersätta TV-tittandet i viss mån. 
Olderius såg också kassettboken som en resurs för alla unga som aldrig läste.125  

Varför ska man läsa? 
Gunnel Eneby, författare, kritiker och forskare, frågade sig 1985 om man blir 
bättre av att läsa och kom fram till att man blir det. Hon citerade Neil Postman: 

                                                 
121 Henschen, 1988:6, s. 123f. 
122 Nilsson, Jan, 1983:4, ”Om läromedel, om skönlitteratur, om bibliotek – och den nya friheten i skolan”,  
     s.87ff.  
123 Nilsson, Uno, 1987:6, ”Skönlitteraturen i skolan – en subjektiv betraktelse”, s. 140ff. 
124 Olderius, C-G, 1987:1, ”Att höra en bok är en positiv upplevelse”, s. 15. 
125 Olderius, 1987:1, s. 15f.  
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”’att läsa är att lära sig tänka på ett vuxet vis.’”126 Författaren Inger Sandberg 
skrev 1986 att ”Små barn som får böcker drabbas ofta av en häftig förälskelse, 
som i många fall varar livet ut även om föremålen växlar.”127 Sven Wernström, 
författare, skrev samma år att läsning ger språk och med språket kan man 
greppa verkligheten – därför ska man ösa böcker över barnen. 128   

Så kan man stimulera till läsning 
Barnbibliotekskonsulenten Malin Koldenius föreslog 1983 följande sju mål-
grupper som biblioteken borde samarbeta med för att sprida läsintresset:  

 Barnhälsovården – särskilt BVC129 som kommer i kontakt med 
föräldrar. 

 Barnomsorgen – omfattar alla barn senast i 6-årsåldern. 

 Skolan – alla barn nås. 

 Föreningslivet/fritiden – man når många unga via tränare m.fl. 

 Arbetsplatser 

 Studieförbund och verksamheter för arbetslösa 

 Sjukvården130 

Logopederna Ylva Segnestam och Monica Westerlund var inne på samma linje 
1985 när de skrev om hur mycket deras yrkeskår hade gemensamt med 
bibliotekarier. De menade att alla barn behöver böcker och samarbetade därför 
med barnbibliotekarier för att kunna erbjuda barnen annat att läsa än Kalle 
Anka i väntrummet. Dessutom satte de upp läsanknuten information, om till 
exempel En bok för alla och boktips för föräldrar, på en anslagstavla.131

                                                 
126 Eneby, Gunnel, 1985:2, ”Blir man bättre av att läsa?”, s. 27. 
127 Sandberg, Inger, 1986:2, ”Varför ska man lära sig läsa?”, s. 27. 
128 Wernström, Sven, 1986:3, ”Med språket greppar man verkligheten”, s. 53ff.  
129 Förkortning för Barnavårdscentralen. 
130 Koldenius, Malin, 1983:5, ”Påverka påverkarna!”, s. 99. 
131 Segnestam, Ylva & Westerlund, Monica, 1985:3, ”Bibliotekarier och logopeder har mycket gemen- 
     samt”, s. 70. 
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Sonja Svensson, föreståndare för Svenska barnboksinstitutet, var 1985 
rädd för att barn som tyckt om att läsa som små i tonåren slutade läsa och blev 
lik-giltiga. Svensson såg ungdomsåret 1985, med resurser från myndigheterna, 
som ett ypperligt tillfälle att väcka läslust hos de unga. Som hon uttryckte det: 
”Vi har inte en chans och den måste vi ta!”132

1988 skrev Birgitta Kindenberg, barnbibliotekarie, om hur de i Örebro 
arbetade med att få barn att läsa böcker. De samarbetade till exempel med 
BVC, som delade ut en inbjudan till biblioteket vid all fyraårskontroller. På 
biblioteket fick barnen en bok från En bok för alla. De hade också bokträffar 
med barnomsorgspersonal, studiedagar för barn med särskilda behov och tema-
arbeten.133

Samma år skrev författaren Kai Söderhjelm att det aldrig kan utformas en 
mall för att väcka läslust eftersom vi är individer. Eftersom alla barn går i 
skolan är lärarna viktiga och han ville också engagera föräldrarna i barnens 
läsning. Söderhjelm önskade att alla i familjen skulle läsa samma bok och tala 
om läsupplevelsen, han tyckte att man ska tala mer om nöjet i den egna 
läsningen istället för att tala om hur nyttigt det är att läsa.134

Gunlög Raihle skrev 1986 om en variant av Aidan Chambers läscirkel, 
som jag tidigare presenterat i avsnittet Teoretiska utgångspunkter. Hon skrev 
att det skulle vara ett äventyr att lära sig läsa och att man måste skapa 
läsmiljöer och läsklimat som stimulerar barnen till att finna läsglädjen.135

Samarbete mellan bibliotek och skola 

Lärarna bedömde att den kompetens bibliotekarien kom med – kunnandet om böckerna, 
förmågan att prata om dem så att barnen blev inspirerade – kompletterade deras egen 
undervisning och därför att de själva tog hand om uppföljningen, det pedagogiska 
arbetet.136

Så skrev Eva Trotzig, bibliotekschef vid högskolan för lärarutbildning i 
Stockholm i en artikel 1988 där hon resonerade kring samarbete mellan 
bibliotek och skola. Hon talade om målsättningen för biblioteksverksamhet för 
skolbarn i en Smålandskommun. Där ingick att öka samarbetet mellan 
bibliotek och skola samt att utforma program för lässtimulerande åtgärder. 

                                                 
132 Svensson, Sonja, 1985:1, ”They never come back eller Vi har inte en chans och den måste vi ta”, s. 3. 
133 Kindenberg, Birgitta, 1988:4, ”En vecka en vår”, s. 90ff. 
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Trotzig såg just läsfrämjandet som det vanligaste samarbetet mellan de två 
institutionerna och hon betonade hur viktigt samarbetet är då bibliotekarier och 
lärare kompletterar varandra.137  

I bokhandeln 
Under 1980-talet publicerades tre artiklar med läslust-/bokhandelsperspektiv. 
1980 skrev Elsa Hallbäck, som länge arbetat inom bokhandeln, om hur man på 
bästa sätt skulle systematisera barnböckerna i bokhandeln för att vägleda och 
locka bokköparna. Hallbäck föreslog kategorierna Pekböcker, Ordlösa böcker, 
Bildberättelser, Småbarnsböcker, Läsa-själv-böcker eller kapitelböcker, För 
slukaråldern och Allåldersböcker. Hon menade att barnen var i underläge 
efter-som de oftast inte köper böckerna själva och därför är beroende av vuxna 
och deras val.138  

Ing-Britt Ekberg, vd för Bokbranschens Marknadsinstitut, skrev 1984 om 
barnen och bokhandeln. Hon talade om samarbete mellan bibliotek, bokhandel 
och skola och att man gemensamt skulle sträva för att få fler barn att läsa: ”Jag 
är övertygad om att man behöver varandras kunnande på olika områden för att 
med gemensamma ansträngningar få fler barn att få upp ögonen för glädjen i 
att läsa – och äga – böcker.” 139

Bokhandlaren Kersti Westin skrev 1987 om att det går att kombinera 
kulturansvar med kommersialism. Hon hävdade att vissa böcker måste barn få 
äga och berättade hur Wettergrens Bokhandel satsat på fyra hörnstenar för att 
sätta fart på barnboksförsäljningen: 1) en bokcirkel för unga – ”Bokslukar-
klubben”, 2) Barnens Bokdag varje år, 3) ”Wettergrens barnbok denna månad” 
som var ”kvalitetsstämplad” och till nedsatt pris och 4) barnboksinformation i 
skolor och på föräldramöten.140

Boktipset 
Under rubriken ”På gång” publicerades 1984 en notis om Boktipset som var 
Bonniers nya sätt att informera om barnböcker. Tjänsten var på prov och man 
kunde ringa ett telefonnummer och höra en barnboksredaktör eller författare 
berätta om en ny bok. I Barn & Kultur skrev man att omkring 500 samtal i 
veckan hade ringts till Boktipset.141

                                                 
137 Trotzig, 1988:1, 4ff.  
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139 Ekberg, Ingbritt, 1985:4, ”Barnen och bokhandeln”, s. 82f. Citatet är från s. 82. 
140 Westin, Kersti, 1987:4, ”Ögonen ska lysa och kinderna glöda – rapport från en bokhandel”, s. 82ff. 
141 1984:1,”På gång. Boktipset”, s. 12. 

 37



SAB-systemet 
Skolbibliotekarien Kerstin Auraldsson kritiserade 1983 SAB-systemet och 
kallade det ologiskt. Hon tyckte att det var svårt att förklara för barn och kom 
med relevanta argument, till exempel frågade hon sig hur barnen ska förstå att 
Q står för Ekonomi och näringsväsen. Vidare efterfrågade Auraldsson ett barn-
anpassat klassifikationssystem.142

Undervisning i barn- och ungdomslitteratur 
I två artiklar, 1983 och 1984, berättade lärarutbildaren Anders Gren om hur 
han undervisade blivande lärare i barnlitteratur. I kursen ingick moment kring 
barns läsvanor.143 Gunilla Borén, lektor i barnlitteratur, skrev om 
undervisningen i barn- och ungdomslitteratur vid Bibliotekshögskolan i Borås, 
BHS. En viktig del var läsfrämjande åtgärder som gick ut på att studenterna 
ensamma eller i grupp besökte en skolklass tre gånger och bokpratade.144

Konferenser och seminarier för yrkesverksamma 
Margot Deijenberg, från pedagogiska institutionen på Lunds universitet, skrev 
1983 om barnboksfestival för engelskspråkig barnlitteratur i Umeå den 10-12 
augusti 1983. Festivalen arrangerades av Lena Kjersén Edman och Jan Robbins 
från Umeå universitet i samarbete med British Council. Föreläsningar hölls 
med amerikanska, engelska och svenska barnlitteraturexperter, bland dem 
Aidan Chambers. I England har man en stark tradition av rim och ramsor, 
nursery rhymes, och Chambers talade om att rytmen får barn att upprepa och 
känna glädje. Han betonade också vikten av att barnen får tala om böckerna de 
läst för det stimulerar och utvecklar.145

Eva Hallberg, lärare och skolbibliotekarie, skrev 1984 om en konferens för 
nordisk barn- och ungdomslitteratur som ägde rum den 11-16 september 1983 
på slottet Hindsgavl på Fyn. Inbjudna var blanda annat bokhandlare, författare, 
förläggare, illustratörer, lärare och bibliotekarier. Man ville i första hand 
diskutera samarbeten som kunde ge stöd åt och främja barn- och ungdoms-
litteraturen.146  

                                                 
142 Auraldsson, Kerstin, 1983:1, ”Kära skolbibliotekarie!”, s. 11. 
143 Gren, Anders, 1983:3, ”Barns läsning och klasslärarutbildningen” ”, s. 67f. 
     Gren, Anders, 1984:4, ”Barnlitteraturen kämpar hårt med andra moment”, s. 90f. 
144 Borén, Gunilla, 1984:4, ”Mångfald och praktiskt arbete vid Bibliotekshögskolan i Borås”, s. 82f. 
145 Deijenberg, Margot, 1983:6, ”Barnboksfestivalen i Umeå – en fest för alla!”, s. 127ff. 
146 Hallberg, Eva, 1984:3, ”Nordisk konferens i Danmark”, s. 69f. 
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Den 28 januari 1985 anordnade Barn- och ungdomsboksrådet en konferens 
om ungdomsboken. Lena Kjersén Edman, bibliotekarie och lärare, skrev om 
konferensen där föreläsare som Aidan Chambers, Ulla Lundqvist och Vivi 
Edström deltagit.147

Barn & Kulturs redaktör Kerstin Auraldsson skrev 1985 om en konferens i 
Sörmland om förmedling av barnlitteratur, arrangerad av barnbiblioteks-
konsulenter i Sörmlands och Uppsala län. Samarbete mellan bibliotek och 
skola samt uppsökande biblioteksverksamheten i skolorna lyftes fram. Det var 
tid att främja läsvanorna hos skolbarnen, på 1970-talet hade man i första hand 
satsat på små barn, när det sedan var dags för de äldre var ekonomin sämre.148

Efter att själv ha deltagit 1987 skrev journalisten Tommy Åberg om en 
tradition i Västerbotten som startat 1980. Varje år träffades bibliotekarier i två 
dagar för att arbeta med barnböcker och det blev ett viktigt forum.149

Barnbibliotekskonsulenten Adam Nilsson skrev om seminariet ”Om jag 
vore bibliotekarie” på Bok & Bibliotek 88 där man diskuterade strategier för att 
locka ungdomarna till biblioteket. Bland de yppade åsikterna var att ungdoms-
kulturen ska respekteras och att biblioteken borde vara öppna dygnet runt.150

Läslust i utvecklingsländer 
I oktober 1984 höll IBBY en kongress på Cypern på temat barnboksproduktion 
och –distribution i utvecklingsländer. Gunilla Borén, lektor i barnlitteratur, 
skrev 1985 om kongressen som hade 300 deltagare från 45 länder. Alla 
representerade utvecklingsländer tyckte att barns läsning var viktigast, delvis 
på grund av att vuxna är svårare att nå. De ville gärna ha översatta utländska 
barn-böcker men poängterade att det var viktigt att barnen skulle få läsa böcker 
som speglar den egna kulturen. Dock fanns det inte ens böcker på en del 
språk.151

Årets bibliotekarie 1986 om år 2000 
Kerstin Auraldsson frågade 1987 Larry Lempert, årets barnbibliotekarie 1986, 
om det skulle finnas böcker år 2000. Lempert svarade att det trodde han och att 
folk skulle läsa massor. Auraldsson talade om framtiden med Lempert och två 

                                                 
147 Kjersén Edman, Lena, 1985:2, ”Ungdomsboken i blickpunkten”, s. 42f. 
148 Auraldsson, Kerstin, 1985:4, ”Pratstund med barnbibliotekskonsulenter”, s. 88f. 
149 Åberg, Tommy, 1987:5, ”Barnboksdagar i Västerbotten”, s. 116ff. 
150 Nilsson, Adam, 1988:5, ”Om jag vore bibliotekarie… och ville få fler ungdomar att använda   
     biblioteket”, s. 113.   
151 Borén, Gunilla, 1985:2, ”Barnlitteraturen i utvecklingsländerna”, s. 46f. 
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andra barnbibliotekarier. De var eniga om att boken hade en framtid trots alla 
nya medier. Sagoläsning på biblioteken var vid mitten av 1980-talet på väg 
tillbaka och sågs som en viktig uppgift. Bibliotekarierna tyckte att det var 
själv-klart att de nya medierna skulle finnas på biblioteket: ”Om jag bokpratar 
och barnen lånar kassetten eller boken efteråt spelar ingen roll. Det är kvalitén 
som räknas.”152 Det viktiga inför framtiden var att visa vilken kraft det finns i 
böcker och biblioteken måste vidga sin verksamhet med många nya 
aktiviteter.153

1990-tal 
På 1990-talet skrevs det om många läsfrämjande projekt och initiativ i Barn & 
Kultur och många nya sätt att stimulera till läslust presenterades. BTJ började 
dela ut stipendier för läsfrämjande projekt och stimulerade på så sätt till än fler 
initiativ. Trots att 1990-talet medförde nedskärningar på biblioteken så tycktes 
det läsfrämjande arbetet att blomstra. 

Läsfrämjande projekt och initiativ 
Journalisten Barbro Blomberg skrev 1990 att alla årets nyfödda barn i Malmö 
skulle få Litteraturfrämjandets Barnets första bok i gåva från bibliotek och 
landsting. Presentkort skulle delas ut på BVC, boken kunde sedan hämtas på 
biblioteket. Kampanjen hade initierats av barnbibliotekarier och skulle kosta 
621 000 kronor, varav hälften reserverades till inköp av böcker. Även 
seminarier och utbildning för bibliotekens och BVC:s personal planerades. 
Mjölkpaketens baksida skulle användas för att informera om hur viktigt det är 
att barn stimuleras till att utveckla sitt språk.154  

I augusti 1990 skulle ett andra litteraturläger gå av stapeln i Norrland. Det 
första och mycket lyckade litteraturlägret i Norrland ägde rum 30 juli – 6 
augusti 1989, arrangerat av bland annat Västerbottens länsbibliotek. 
Bibliotekarierna Maria Forssén och Yvonne Pålsson skrev om arbetet med 
lägret och betonade att en av tankarna var att ungdomarna skulle få möjlighet 
till boksamtal. Aktiviteterna inkluderade dramaövningar, läs- och skrivgrupper 
men också cykelturer, korvgrillning och filmvisning. Lägret gästades även av 
författarna Peter Pohl och Annika Holm.155

                                                 

 

152 Auraldsson, Kerstin, 1987:1, ”I teknikens tidsålder är berättandet viktigt”, s. 13.  
153 Auraldsson, 1987:1, s. 12ff. 
154 Blomberg, Barbro, 1990:1, ”Läs för oss när vi är små”, s. 15. 
155 Forssén, Maria & Pålsson, Yvonne, 1990:3, ”Bokälskare på grönbete”, s. 14f.  
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Anne Ljungdahl, barnbibliotekarie och barnbibliotekskonsulent, skrev 
1991 om sitt arbete med boklek på biblioteket. När hon kom som ny barn-
bibliotekarie till barnomsorgen i Västerås ville hon pröva om socialstyrelsens 
Pedagogiskt program för förskolan gick att använda i arbetet med bok- och 
bibliotekskunskap för 6-åringar. Programmet ser leken, i alla dess former, som 
central för barns inlärning och utveckling.156  En boklekspedagogik 
utvecklades, verksamheten utvidgades och fler 6-åringar fick att delta. 
Ljungdahl skrev om bokleken: ”- Vilken stimulans att se små barn lära sig 
massor med glädje om böcker och bibliotek”157. 

Samma Ljungdahl skrev senare 1991 om Bokkatten som i form av ett guld-
metallmärke skulle bli en symbol för kunskap om böcker som förmedlas på ett 
roligt sätt. Hon hade skrivit foldern Bokkatten och tanken var att ”Bokkatten 
skulle hjälpa barnen att hitta vägen till BOKskatten”158.  Ljungdahl skrev också 
om de ”BlåH-mål” som hon arbetade efter:  

B Behandla Böcker Bra Bläddraren 

Lå Låna böcker gratis med sitt Lånekort Lånaren 

H Hitta bland Hyllorna i biblioteket Hyllaren159

Lisbeth Gisselquist, folkbibliotekarie, skrev 1992 om arbetet med 6-åringar i 
Trelleborg. Till följd av det goda samarbetet mellan bibliotek, daghem och för-
skola så satsade man på att dela ut böcker till 6-åringarna. Gisselquist skrev att 
varje barn fick två böcker som man sedan arbetade vidare med på dagis, barnen 
fick också gå på studiebesök på biblioteket. Hon betonade att böckerna inte var 
en present utan ett arbetsredskap. Tanken var också att barnen med hjälp av 
böckerna skulle hitta vägen till biblioteket.160

Kristina Rollfelt, barnbibliotekarie, skrev 1992 om hur biblioteket i Farstas 
verksamhet tog kontakt med barnen redan på BVC. Biblioteket bidrog med 

 
     Litteraturlägret arrangerades av Västerbottens länsbibliotek och Umeå kulturförvaltning i samarbete  
     med Strömbäcks folkhögskola och man fick ekonomiska bidrag från Landstingets utbildnings- och  
     kulturnämnd samt Länsskolnämnden.  
156 Ljungdahl, Anne, 1991:2/3, ”Boklek på bibliotek”, s. 37f. 
157 Ljungdahl, 1991:2/3, s. 37. 
158 Ljungdahl, Anne, 1991:5, ”Låt barnen ta hjälp av BOKKATTEN att hitta vägen till BOKskatten!”, s.  
     103. 
159 Ljungdahl, 1991:5, s. 103. 
160 Gisselquist, Lisbeth, 1992:1, ”Trelleborg – bokparadernas stad”, s. 12f. 
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väntrumslitteratur och bjöd in föräldragrupper till biblioteket. Daghem inbjöds 
till bibliotekets filmvisningar och sagostunder och bibliotekarierna var gärna 
med på föräldramöten för att tala om böcker. För att ge barnen möjlighet till 
läsupplevelser fick låg- och mellanstadieklasser komma till bokprat.161  

Sanna Töringe skrev 1992 om hur hon föregående höst arbetat i ett projekt 
med bokprat om klassiker. Hon menade att många klassiker blivit tvångsböcker 
som man måste läsa och det tar död på läsglädjen. Töringe bokpratade för 
högstadie-, gymnasie- och komvuxelever i Lund med mål att förmedla 
litteraturglädje. Hon tog med sig en bokkasse och valde efter hand vilka böcker 
hon skulle tala om. Töringe skrev att man bara har sekunder på sig att fånga 
intresset och därför är det viktigt att börja med något dramatiskt eller 
spännande. Hon hoppades att hon lyckats förmedla att klassikerna är mer än 
tvångsböcker och att de innehåller spännande läsupplevelser.162

Kampen-projektet, eller ”Kampen mot de räta linjernas tyranni”, ville bryta 
mot invanda mönster på folkbiblioteken. Med olika metoder skulle man 
försöka att alltid vara i fas med användarnas föränderliga behov. Projektet tog 
fart på olika bibliotek i landet med personalutveckling och personalutbildning 
var viktiga beståndsdelar. 163 I Trelleborg arbetade en framtidsgrupp med idéer 
och förslag för förändring. Bibliotekarierna Lisbeth Gisselquist och Els-Britt 
Calmstedt skrev om hur bibliotekets avdelningar omarbetades för att bättre till-
mötesgå besökargrupper och om strävan att sätta låntagaren i centrum. De 
gjorde också reklam för biblioteket i en mataffärs reklamblad och satsade på 
plastpåsar med bokkaniner. 164   I Åstorp deltog hela personalen i att förändra 
hylluppställning, skrev bibliotekarien Christina Gedeborg Nilsson, och för att 
göra biblioteket trivsammare för besökarna. För att inspirera och hålla 
utvecklingsarbetet igång gjorde man mindre utställningar på olika teman.165

Barnbibliotekskonsulenten Christina Svensson skrev 1992 om Barn-
omsorgsmässan i Sollentuna där barnboken presenterades. Ewa Thulin, som 
arbetade med Läsa för livet-kampanjen166, och Anne Ljungdahl initierade 
                                                 

 

161 Rollfelt, Kristina, 1992:1, ”Den röda tråden”, s. 14. 
162 Töringe, Sanna, 1992:4,”Våld och kärlek. Bokprat om klassiker”, s. 70f. 
163 Läs mer om Kampen-projektet i följande artiklar: 
     Ahlén, Birgitta, 1993:4, ”Projektet som växte”, s. 61ff. 
     Gisselquist, Lisbeth & Calmstedt, Els-Britt, 1993:4, ”Framtidsgruppen kläcker idéer”, s. 64ff. 
     Chouki, Iréne, 1993:4, ”Förändringsarbete med tonvikt på ungdomar”, s. 66ff.  
     Westerlund, Karin, 1993:4, ”Ungdomarna – och alla andra kom tillbaka”, s. 68ff. 
     Gedeborg Nilsson, Christina, 1993:4, ”Utnyttja bibliotekets alla talanger”, s. 74f. 
     Nilsson, Uno, 1993:4, ”Tipsboken: Förändringsarbete bakom kulisserna”, s. 76f. 
164 Gisselquist & Calmstedt, 1993:4, s. 64ff. 
165 Gedeborg Nilsson, 1993:4, s. 74f. 
166 Läsa för livet-kampanjen nämns i ett par artiklar i Barn & kultur i början av 1990-talet men det finns  
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arbetet med en barnboksmonter. I montern fanns Hattstugan som barnen kunde 
gå in i och läsa en saga, Läsa för livet marknadsfördes och Barnens Bokhandel 
hade försäljning. Mitt i montern hade man avsatt en plats för författarbesök.167

Brita Elmers på biblioteket i Karlshamn skrev 1994 om den bokfest de 
hade en söndag i oktober. Barn- och ungdomsförfattare kom och svarade på 
frågor och föreläste för barn och vuxna. Biblioteket samarbetade med studie-
förbund, bokhandel och antikvariat för att finansiera bokfesten. Det blev en 
lyckad tillställning, omkring 1 000 personer deltog trots stadens blygsamma 
storlek.168

Bibliotekarien Lisbeth Gisselquist skrev 1995 om Ronja-Birk, ett 
antivålds-projekt för 6-åringar i Trelleborg som använde sig av Astrid 
Lindgrens bok Ronja Rövardotter. Projektet ingick i ett kommunalt projekt om 
att sätta gränser och gick ut på att Ronja och Birks sätt att handla och tänka 
skulle påverka barnen. Boken erbjuder möjligheter till lek och utveckling, 
barnen fick också göra varsitt gosedjur i form av en rumpnisse. Pedagogiken 
ville upphäva de stereotypa könsrollerna och öka närheten mellan alla 
människor.169  

Läraren Anders Bernerson skrev samma år om sagoprojektet på Starbäcks-
skolan i Surahammar. Klasserna arbetade med ”Tema saga” som innefattade 
både läsupplevelser, samtal, lyssnande och skrivande samt bild och drama. 
Sagor med olika karaktär valdes ut och användes i skolarbetet, det ledde bland 
annat till en temadag och en utställning som skapades i samarbete med 
föräldrar.170

I Dyslexiprojekt Skåne171 satsade man i Helsingborg på en ordverkstad på 
stadsbiblioteket med datorer med läs- och skrivprogram för barn som hade 
svårt att läsa. Meta Thorell, på Ordverkstaden, skrev 1996 om verksamheten 

 
     ingen artikel om projektet och det finns inte heller någon beskrivning. 
167 Svensson, Christina, 1992:2/3, ”Läs för katten”, s. 55.  
168 Elmers, Brita, 1994:6, ”Bokfest i Karlshamn: - Böckerna hoppade ut från hyllorna och sög med sig  
     alla besökare”, s. 119. 
169 Gisselqvist, Lisbeth, 1995:6, ”Låter du locka dig av de underjordiska så är du förlorad”, s. 101f. 
170 Bernerson, Anders, 1995:6, ”Sagorna tänder kreativiteten”, s. 103f. 
171 Dyslexiprojekt Skåne startades 1993 och fick pengar från Skolverket för att utveckla centrum för  
     kunskap om dyslexi. Se artikeln:   
     Thorell, Meta, 1996:1, ”En dag på Ordverkstaden i Helsingborg”, s. 21. 
     Hösten 1996 startade en nationell dyslexikampanj, Dyslexikampanjen 1996/97 som skulle sprida       
     kunskap och arbeta för att hjälpa dyslektiker. Se artiklarna: 
     Reslegård, Elisabeth, 1996:1, ”Till hösten drar kampanjen igång”, s. 26. 
     Reslegård, Elisabet, 1997:6, ”Tankar inför en slutspurt…”, s. 122f.   
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som hade tillgång till talböcker, bok och band samt bibliotekets övriga bestånd. 
Lärare och föräldrar kunde vända sig dit för att få vägledning.172

Barnbibliotekskonsulenten Elisabeth Håkansson skrev 1996 om ett projekt 
med talböcker i grundskolan i Malmöhus län som påbörjats 1993 och som 
skulle avslutas hösten 1996. Från 99 skolor deltog hela 367 lärare och enligt 
Håkansson verkade det ha givit ett positivt resultat. Projektets målsättning var 
att med mer bok och band och talböcker i undervisningen förbättra läsning och 
läsförståelse hos elever med läs- och skrivsvårigheter.173

På Karlskoga bibliotek arbetade de 1991 och 1992 med ett annat projekt 
med talböcker. Barnbibliotekarien Maria Törnfelt skrev 1996 att de länge 
arbetat aktivt för att väcka läslust hos barn och ungdomar med lässvårigheter. 
Projektets utgångspunkt var så lusten att läsa:  

För att bli en bättre läsare måste man läsa mera. För att läsa mera måste man vilja göra 
det. Det var just lusten och viljan vi ville väcka hos barnen och ungdomarna med 
lässvårigheter. Vi ville göra det lättare för dem att få fatt i roliga och meningsfulla 
läsupplevelser.174

Projektet omfattade bland annat läsgrupper och boksamtal, man såg också att 
talböcker fungerade för de allra flesta med lässvårigheter. Med hjälp av 
talböcker kunde eleverna ta del av läsupplevelser, som intellektuellt var i fas 
med deras ålder. Till följd av projektet kom bibliotekets arbetssätt att förändras 
permanent.175  

Barnbibliotekarien Eva Kollberg skrev 1996 om det projekt som man i 
Bohuslän arbetat med under fem år. Satsningen syftade till att väcka intresse 
för språkutveckling hos småbarnsföräldrar och på så sätt bädda för att barnen 
så småningom började läsa. 1991 började man dela ut Barnens första bok i 
sam-arbete med BVC och över 90 procent kom till biblioteket och hämtade 
boken. En ny del av projektet utvecklades, Mormors lilla kråka, som riktade 
sig till vuxna och 2-3-åringar. Den startade 1993 och bestod av 
musikdramatisering av texter från Barnens första bok, tanken var att visa att 
olika former av kultur kompletterar varandra. 1996 utvecklades en del med 
fokus på bildspråk, Än slank hon hit…, målgrupp var då 5-åringar.176

                                                 
172 Thorell, 1996:1, s. 20-21. 
     Ordverkstaden är en del av Helsingborgs stadsbibliotek än idag, 
     http://biblioteket.helsingborg.se/stadsbiblioteket/index.asp?sida=ordverkstad.htm (13 maj 2004) 
173 Håkansson, Elisabet, 1996:1, ”När jag lyssnar och läser hinner jag tänka efter hur det är”, s. 15-16.  
174 Törnfeldt, Maria, 1996:1, ”Läs med ögon och öron. Talböcker väcker läslust”, s. 17. 
175 Törnfeldt, 1996:1, s. 17ff. 
176 Kollberg, Ewa, 1996:2, ”Språkstimulerande projekt i Bohuslän”, s. 54ff. 
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Elisabet Håkansson, barnbibliotekskonsulent, skrev om projektet Läs för 
oss när vi är små i Malmöhus län. Projektet startade 1990 och 1996 hade det 
integrerats till en självklar del av basverksamheten.  Det sponsrades av Statens 
Kulturråd och Malmöhus läns landsting och liksom i de tidigare beskrivna 
projekten av samma typ samarbetade biblioteket med BVC. Målet var att 
betona språkets och bibliotekets betydelse för barnen och det projektet fick ett 
eget liv och förgrenade sig bland annat till barnbokstävlingar på mjölkpaket.177

1996 skrev föreståndaren vid det integrerade skol- och folkbiblioteket i 
Skarpäng i Täby, Kerstin Bucht Björklund, om Ungdomar om ungdomsböcker 
som gått av stapeln läsåret 1994/95. Förlagen ville samarbeta med 
högstadieelever för att försöka få svar på varför det köpts och lånats ut färre 
ungdomsböcker trots att utbudet var stort. Bucht Björklund samarbetade med 
Lena Lundgren och Malin Bergman från Länsbiblioteket, eleverna läste 
böckerna och redovisade dem sedan skriftligt efter en mall och dessa moment 
blev en del av undervisningen i svenska. I slutskedet gjordes en utställning på 
biblioteket och Malin Bergman skrev en slutrapport till förlagen med elevernas 
utlåtanden som bilagor. Bucht Björklund menade att projektet var ett sätt för 
skolan att närma sig skönlitteraturen på ett annorlunda sätt.178 Barn-
bibliotekarien Cay Corneliuson skrev om det positiva resultatet av samma 
projekt på Högalidsskolan i Stockholm. Där hade man arbetat på ett lite annor-
lunda sätt, ungdomarna valde böcker efter baksidestext, omslag och titel och 
indelades i läsgrupper. De populäraste böckerna röstades fram och Corneliuson 
tyckte att det var viktigt att många elever kom i kontakt med, och uppskattade, 
böcker de annars inte skulle ha läst.179

Lärarutbildaren Lisa Henriksson skrev 1997 om boklekprojektet Bok-Puff, 
ett samarbete mellan barnomsorg, bibliotek och förkollärarutbildning i 
Södertälje. Inspirerade av Aidan Chambers tankar om det öppna boksamtalet 
var en av grundtankarna med Bok-Puff att tillsammans med barnen fundera 
även över bilderna. Biblioteket skickad Bok-Puff-lådor till barnomsorgen som 
innehöll fyra titlar med sju exemplar av varje och ett häfte med lekidéer 
sammanställt av studenterna på förskoleutbildningen. Projektet arbetade utifrån 
att böckerna skulle inspirera och aktivera i samband med någon form av lek.180

                                                 
177 Håkansson, Elisabet, 1996:2, ”Projektet som aldrig tar slut”, s. 56f. 
178 Bucht Björklund, Kerstin, 1996:3, ”Spännande jobba med något annorlunda och som kommer till  
     nytta utanför skolans väggar”, s. 66. 
179 Corneliuson, Cay, 1996:3, ”Glädjande resultat av läsprojektet i Högalidsskolan”, s. 67. 
180 Henriksson, Lisa, 1997:3, ”Lek och litteratur”, s. 68ff.  
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Senare 1997 skrev Oddbjörn Andersson om författaren Annika Holms och 
pedagogen Eva Perbrand Magnussons samarbete i ett lässtimulerande projekt i 
Österrike som kombinerade läs- och skrivarbete med dans och rörelse. Utifrån 
fyra rörelser arbetade de först med dans och sedan med att skriva. När eleverna 
kom till Holm för att skriva, efter att först ha levt ut känslor i dans och musik, 
upplevde hon att de var öppnare och att hon inte behövde lirka med dem för att 
få dem att skriva om olika känslor.181

1997 fyllde Astrid Lindgren 90 år och flera artiklar publicerades om hur 
det firats på bibliotek och skolor. Barnbibliotekarien Ulla Nyberg och 
biblioteks-konsulenten Agneta Månsson i Gävleborg skrev om hur de firat 
Astrid Lindgren på alla bibliotek i länet med utgångspunkt i Pippiböckerna, till 
exempel firades Pippis födelsedag med dagisbarn utklädda till Pippi eller 
Emil.182 Bibliotekarien Margareta Andersson och verksamhetschefen Mona 
Svensson i Hörby berättade om hyllningsfesten som hållits den 12 september 
1997 på den årliga barnfestivalen. Alla barn från 1 år till årskurs 3 fick vara 
med och fira, årets tema var förstås Astrid Lindgren. Poliserna Kling och 
Klang ledde ett tåg av utklädda barn längs Hörbys gator och då festivalen var 
slut fick barnen göra en konstutställning på Hörby Museum med egna 
konstverk inspirerade av Lindgrens värld.183 I Lund kom Astrid Lindgren-
firandet samtidigt som man efter nästan ett decenniums kamp slutligen fick en 
kultur-plan för kommunens barn och ungdom. Barbro Gülich och Brita 
Grauman skrev om detta och hur de på Lunds stadsbibliotek initierade ett 
samarbete mellan alla i kommunen som arbetade med barn och ungdom. 
Samarbetet startades med att fira Lindgrens 90-årsdag. Bland de olika 
arrangemangen var sagostunder, musikprogram, filmvisning och en 
bildtävling.184 Bibliotekarierna Karin Pilström och Ulla Hjorton på Uppsala 
stadsbibliotek skrev om deras Emildag, den 14 november 1997, då det skulle 
bli filmvisning, visor om Emil och Ida med mera.185 Även i Kävlinge i Skåne 
firade man Lindgren, Elisabeth Arvidsson skrev om hur de arbetade med ett 
musikprojekt som skulle lyfta fram Lindgrens texter.186

Ulrika Prœtorius skrev om årets Gulliver-pristagare 1997, Kersti Westin, 
före detta barnbokschef på en bokhandel. Westin hade öppnat butiken Lilla 
                                                 
181 Andersson, Oddbjörn, 1997:4/5, ”Fruktsamt samarbete mellan ord och dans”, s. 101ff.  
182 Nyberg, Ulla & Månsson, Agneta, 1997:6, ”När vi hade Pippi i Gävleborg!”, s. 108ff. 
183 Andersson, Margareta & Svensson, Mona, 1997:6, Hörbybarnens hyllning till Astrid Lindgren”,  
     s. 110f. 
184 Gülich, Barbro & Graumann, Brita, 1997:6, ”Vi hyllar Astrid Lindgren i Lund”, s. 111. 
185 Pilström, Karin & Hjorton, Ulla, 1997:6, ”Emildagen – den 14:e november”, s. 114.  
186 Arvidsson, Elisabeth, 1997:6, ”Grattis Astrid och tack för alla dina visor”, s. 114. 
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barnboksboden i Lerums centrum där hon i första hand sålde böcker och 
pedagogiska leksaker men hon åkte också runt och bokpratade för såväl 
bibliotekarier som barn och ungdomar. På så sätt kombinerade hon en mer 
kommersiell verksamhet med den kommunala och verkade för läsfrämjande på 
olika sätt.187  

Författaren Stefan Casta skrev 1998 om författarbesök och bokprat i 
skolan. Han var en av cirka 100 författare som deltog i projektet Läsning pågår 
som gick av stapeln vintern 1997/98. Casta tyckte att det stora utbudet av barn- 
och ungdomsböcker gjorde det svårare att hitta de riktigt bra böckerna: 
”Böcker måste provas ut, som skor och hattar. En bok passar inte alla. Vi måste 
lära ungdomarna det, ge dem tid och möjlighet att nosa upp böcker som de 
känner igen sig i – böcker som känner igen dem.”188 Målsättning då han mötte 
en klass var att försöka vara sig själv, att inte spela författare. Casta tyckte 
också att det var bra om  barnen innan han kom hade läst en utvald bok, som de 
kunde prata om vid författarbesöket.189

Lo Claesson, barnbibliotekarie, skrev 1998 om projektet Språkvagnen som 
kommit till på uppdrag från kommunalfullmäktige i Vaggeryd. Målgrupp var 
barn och ungdomar upp till 20 år och man arbetade utifrån att en vagn har fyra 
hjul – Språkvagnens fyra hjul var barnhälsovård, kultur- och fritidsförvaltning, 
skola och barnomsorg samt socialförvaltning. Föräldrarna hade en viktig roll 
och man satsade på att nå ut till dem, barnomsorgens personal fick utbildning i 
språkutveckling. I skolan använde man sig av Bornholmsmodellen (se s. 52) för 
språkträning. För mellan- och högstadiet arrangerades läsecirklar och 
läsprojekt med inriktning på skönlitteratur. Genom samarbete med 
fritidsverksamheterna sökte man även få barnen och ungdomarna att läsa på 
fritiden. Projektet med-förde att kommunfullmäktige engagerade sig i ett 
språkutvecklingsprogram.190  

I mars 1997 startade ett treårigt projekt i Jönköping på Kulturrådets 
initiativ, Jönköpings län utvaldes att utveckla metoder för barnbibliotek. 
Projektledaren Johanna Billvén skrev 1998 om arbetet i Nässjö där man bland 
annat ville få barn att läsa och få föräldrar samt far- och morföräldrar, att läsa 
högt och engagera sig för barnens läsning. Man ville stödja en ny bokhandel 
sedan den gamla gått i konkurs och riktade sig förstås också till barnomsorgen. 

                                                 
187 Prœtorius, Ulrika, 1997:6, ”Slåss för barnboken i mediabruset”, s. 126f. 
188 Casta, Stefan, 1998:1, ”Känna bokens röda hjärta slå”, s. 12. 
189 Casta, 1998:1, s. 12f. 
190 Claesson, Lo, 1998:2, ”Språkvagnen – ett samarbetsprojekt med politiskt stöd”, s. 45f.  
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1997 satsades mycket pengar på att köpa in nya böcker för att komplettera 
beståndet och man bjöd in kommunens 5-åringar till boklek inspirerad av Anne 
Ljungdahls metod (se s. 41). Framför allt betonades de olika förmedlarna och 
deras betydelse i att sprida läsandet och väcka läslust hos barn.191  

Läsandet går att främja med hjälp av datorer menade bibliotekskonsulenten 
Lena Lundgren 1998 och pekade bland annat på möjligheten att informera om 
böcker via datorn. Hon nämnde exempelvis projekten Bokprat på dator och 
söksystemet Bokhuset med boktips och Barnens bibliotek. Lundgren menade 
dock att det var viktigt, för liknande elektroniska resurser, att ha en tydlig 
målgrupp, vara beredd att arbeta med boktipsen och föra diskussioner kring 
boktipsens utformning.192 Barnens polarbibliotek, initierad av Norrbottens 
länsbibliotek, är en annan resurs som 1999 beskrevs av initiativtagaren Anne-
Cathrine Westerberg. Barnens polarbibliotek riktas främst till barn på 
Nordkalotten och erbjuder boktips, författarpresentationer med mera.193

Läsprojektet Boksnurrans mål var att sprida läslust och kunskap om vikten 
av att läsa för och med barn till barnomsorgspersonal och föräldrar i 
Helsingborg samt presentera bra böcker och förmedla högläsningens läsglädje. 
1999 skrev projektledaren och bibliotekarien Agneta Edwards om projektet 
som bland annat inkluderade fortbildning. Boklådor med barnböcker skickades 
till förskolor 1998 och bokpratscirklar för föräldrar och barnomsorgspersonal 
anordnades. Statens Kulturråd sponsrade första varvet av Boksnurran 1997 och 
till följd av det goda resultatet beviljades pengar till en ny vända 1998.194  

Eva Orrling, ansvarig för barnavdelningen på Stadsbiblioteket/Växthuset i 
Helsingborg, skrev om Lässtafetten som biblioteken i Helsingborg startat med 
litteraturstödspengar. En grupp med lärare och bibliotekarier valde ut böcker 
som sedan lades i så kallade läsgodislådor och skickades mellan klasserna. 
Elever och lärare berättade och samtalade om böckerna och medskickade 
röstkort ifylldes. Efter tre månader skickades röstkorten in och de böcker som 
var populärast var Sanning eller konsekvens (av Annika Thor), Bästa ovänner 
(av Måns Gahrton) och Pizza med svamp och ost (av Gull Åkerblom). Orrling 
såg Lässtafetten som ett sätt att både öka intresset för böcker och att höja 
bokens status.195

                                                 
191 Billvén, Johanna, 1998:2, ”På samma plattform – Barn och barnböcker i Nässjö”, s. 47. 
192 Lundgren, Lena, 1998:4/5, ”Främja läsandet med datorns hjälp”, s. 100f. 
193 Westerberg, Ann-Cathrine, 1999:1, ”Barnens Polarbibliotek”, s. 4f.  
     Barnens polarbibliotek http://www.barnenspolarbibliotek.com och projektbeskrivning   
     http://www.barnenspolarbibliotek.com/indexhem.htm, (13 maj 2004).  
194 Edwards, Agneta, 1999:1, ”Läslustprojektet Boksnurran”, s. 8f. 
195 Orrling, Eva, 1999:1, ”Bokslukarnas lässtafett”, s. 10f. 
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I Boxholm i Östergötland brann centrumbyggnaden, där huvudbiblioteket 
låg, ner i april 1995. Av beståndet på 25 000 böcker var det endast de böcker 
som vid tidpunkten var utlånade som fanns kvar. 1997 invigdes ett nytt 
bibliotek och bibliotekschefen Lena Johansson kunde så småningom, med 
hjälp av statliga pengar, utarbeta en treårsplan för lässtimulering, 
Engångschansen, tillsammans med barnomsorg och skola. Målet var att nå ut 
till alla barn i Boxholms kommun och ge dem tillgång till bibliotekets 
litteratur. Biblioteket skulle stödja BVC bland annat genom att medverka i 
föräldrautbildningen. Sagostunder ämnade ge barnen fantasiupplevelser och 
bokkassar skickades regelbundet till de dagbarnvårdare som inte hade 
möjlighet att komma till biblioteket. Alla 2-åringar fick en bok i 
födelsedagspresent och förskolan erbjöds kontinuerlig bok- och 
biblioteksinformation. Biblioteket samarbetade med skolorna bland annat för 
skönlitteraturläsning och i lässtimulerings-projekt.196

Ulla Ericsson, verksamhetsansvarig på Studieförbundet Vuxenskolan i 
Säter, skrev 1991 tillsammans med barnbibliotekarien Maria Höglund och 
specialpedagogen Gudrun Wallte om projektet Sagokappan. Inspirerade av 
boken Skolexemplet Markaryd ville de att Sagokappans läsfrämjande åtgärder 
skulle rikta sig till barn födda 1993 och deras föräldrar. Syftet var främst att få 
barnen att läsa och föräldrarna att förstå vikten av språkträning. Våren 1998 
prövades Sagokappan, man gjorde hembesök och besök på daghem för att visa 
böcker och tala om språkträningen, tanken var att om barnen tidigt fick träna 
språket så skulle nya fina böcker att låna locka till lek och läsning.197  

Barnbibliotekarien Birgitta Svensson-Berg skrev om Bokklubben Lånarna 
som biblioteket startat i samarbete med skola och Kungälvs bokhandel i Ale. 
Syftet var att locka mellanstadieelever att läsa och Lånarna satte igång i 
november 1997. Medlemmarna fick medlemskort, fick 20 procent i rabatt när 
de köpte böcker i Kungälvs bokhandel och då de läst minst 25 böcker fick de 
en bok i belöning av biblioteket. Läsningen blev till en sport och böckerna som 
lästs noterades i en pärm på biblioteket, det behövde dock inte vara en lånebok. 
Eleverna tipsade varandra och lokaltidningen skrev om bokklubben. Lånarna 
höll på till den 31 maj 1998 och i september skulle en ny omgång sätta igång.198

Bodil Köpsén på Jämtlands Läns Bibliotek skrev 1998 om det nya 
projektet Bok & Film som var ett samarbete mellan länsbiblioteket och Film 

                                                 
196 Johansson, Lena, 1999:1, ”Engångschansen - ett samarbetsprojekt”, s. 12ff. 
197 Ericsson, Ulla & Höglund, Maria & Wallte, Gudrun, 1999:1, ”Sagokappan”, s. 15f. 
198 Svensson-Berg, Birgitta, 1999:1, ”Bokklubben Lånarna – läseklubb för mellanstadieelever”, s. 17f. 
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Pool Jämtland. I bokbussen fanns limegröna väskor, med blå grodor på, i dem 
låg två böcker och en videofilm som barnen fick låna, den ena boken var den 
som filmen baserats på och den andra var skriven av samma författare. 
Målgrupp var barn från 6-12 år och syftet var att stimulera läsintresset hos barn 
och ungdomar i glesbygden och att bredda deras kulturutbud. Man ville också 
se om arbete med bok och film är lässtimulerande, öka samarbetet inom barn-
kulturområdet och utarbeta en basverksamhetsmodell för bok och film.199

Naturen i ett nötskal var ett projekt 1998 i samarbete mellan bibliotek, 
kommun och Naturskyddsförening i Degerfors. Barnbibliotekarien Andrea 
Nordgren arbetade i projektet och skrev om det 1999. Det började med att man 
satsade på gåvoböcker till alla 2,5-, 4- och 6-åringar och till de sistnämnda föll 
valet på en naturbok som hette just Naturen i ett nötskal200. Så föddes projektet 
som hade syftet att uppmuntra barnen att läsa böcker och att upptäcka naturen. 
Skogsutflykter ingick och i en hemlig påse hade ledarna i förväg samlat fynd 
från skogen, man pratade om vad det var och fikade utomhus.201

Bibliotekarien Lisbeth Lindvall skrev 1999 om sitt arbete med det lång-
siktiga läsprojektet Listiga Räven i Rinkeby som började hösten 1994. Lindvall 
arbetade i en årskurs 1 där inget av barnen hade svenska som första språk och 
sammanlagt 12 olika språk talades. Lärarna arbetade efter en metod som 
utarbetats av den Nya Zeeländska pedagogen Mary Clay och undervisningen 
baserades på att eleverna läser, skriver, målar och dramatiserar varje dag. Först 
kom klassen till biblioteket var fjärde vecka för bokprat med Lindvall och för 
att låna böcker, till jullovet hade alla barn lärt sig läsa. Barnen började 
dramatisera en av de böcker som Lindvall presenterat och spelade upp den för 
henne vid nästa träff. Det visade sig att det var bra för språkutvecklingen att 
först höra berättas om en bok, sedan läsa den och slutligen dramatisera den. 
Projektet vidareutvecklades och man började arbeta med olika teman som 
änglar, Astrid Lindgren och ”Religionsmöten i klassrummet”. Det sistnämnda 
temat var inspirerat av Abrahams Barn-projektet som bland annat handlar om 
ömsesidig respekt och det passade i den multikulturella klassen. Listiga Rävens 
framgångar ledde till att en barnbibliotekarie projektanställdes för arbeta 
endast med bokprat i ett projekt som kom att kallas Läsandets glädje.202

                                                 
199 Köpsén, Bodil, 1998:6, ”Bok & Film – nytt grepp för att locka unga läsare”, s. 116f. 
200 Boken naturen i ett nötskal (1995) är skriven av Karin Åström och illustrerad av Marika Delin.   
201 Nordgren, Andrea, 1999:1, Projektet Naturen i ett nötskal”, s. 18f. 
202 Lindvall, Lisbeth, 1999:2, ”Projektet ’Listiga Räven’ sett ur bibliotekariens perspektiv”, s. 48ff. 
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Skolbibliotekarierna Ann-Mari Larsson och Märta Mody skrev 1999 om 
Bokens Vecka på Lindängeskolan i Malmö. I oktober 1998 var det fjärde 
gången den arrangerades på skolan, som hade 600 elever fördelade på årskurs 
0-9. Eftersom att många barn i skolan var invandrare så satsade man extra 
mycket på svenska och tanken bakom Bokens Vecka var att eleverna skulle få 
en lustfylld vecka med böcker, till exempel uppskattades författarbesök 
mycket.203

Lärarbibliotekarien Marianne Ohlsson skrev 1999 om sitt arbete på 
Bulltoftaskolan där man i slutet av 1980-talet startat diskussioner kring 
kunskapssyn. Det ledde till nya arbetssätt och stora delar av läromedels-
anslagen reserverades för inköp av fack- och skönlitteratur till skolbiblioteket. 
Dessutom skulle biblioteket hållas öppet hela dagarna. I och med förändringen 
sattes skönlitteraturen i centrum och ett tematiskt arbetssätt utformades. Varje 
termin skulle årskurs 6 läsa och recensera nya biblioteksböcker för att sedan 
hålla i bokprat tillsammans med Ohlsson. Skolan arbetade också med tema-
lådor, som innehöll en grupp- eller klassuppsättning av böcker. Teman kunde 
vara allt från kärlek till Sydamerika.204

I juni 1998 beviljade Kulturrådet 500 000 kronor till att köpa litteratur till 
folk- och skolbibliotek i Malmö kommun och dessutom beslöt man i kulturfull-
mäktige att 500 000 kronor av ”Persson-pengarna” skulle gå till stads-
biblioteket. Det bäddade för läsfrämjande i Malmö och Catharina Norén, 
ansvarig för barn- och ungdomsavdelningen på stadsbiblioteket, skrev om det 
1999. Målgrupp var i första hand elever i årskurs 1-6, men i samarbete med 
skolbibliotekscentralen fick stadsbiblioteket även i uppdrag att ordna fyra 
konferenser, för skolans personal, som handlade om bibliotekets roll i skolan. 
Trots satsningen med fina tryckta broschyrer och välorganiserade program så 
kom bara cirka hälften av alla skolklasser som inbjudits och det blev pengar 
över, därför skulle man fortsätta arbetet 1999.205

Läsa tillsammans 
1997 skrev bibliotekarien Lisbeth Gisselquist om hur TV i december 1996 
hade heldagssändningar som tog upp frågor om barnkonventionen. 
Barnlitteraturen lyftes fram som en viktig del av barns liv och kända författare 
deltog i diskussioner om barnbokens fallande kvalitet. Gisselquist betonade 

                                                 
203 Larsson, Ann-Mari & Mody, Märta, 1999:4/5, ”Bokens Vecka på Lindängeskolan”, s. 86f. 
204 Ohlsson, Marianne, 1999:4/5, ”Bulltoftaskolan – skolbiblioteket är en självklarhet”, s. 85f. 
205 Norén, Catharina, 1999:4/5, ”Full fart till bibblan”, s. 90ff. 
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vikten av att barn och vuxna läser böcker tillsammans eftersom barn då lättare 
kan ta del av innehållet.206

1999 betonade Yvonne Busk vuxnas betydelse i barns första möte med 
böcker: ”Kort sagt – en bok för små barn måste vinna de vuxnas hjärtan 
först”207. Busk talade om ett seminarium hon deltagit i och där man bland annat 
kommit fram till fem punkter som motiverar varför man ska läsa för små barn: 

 Boken är unik för att man kan tala i sin egen takt. 

 Man kan gå i dialog med den som finns i boken. 

 Man får tillgång till sitt språk och sin omgivning, hur vi lever, tänker 
och känner idag, igår och kanske i en framtid. 

 Om man lyssnar i grupp finns det en gemensam upplevelse. 

 I vår del av världen är boken centralpelare i kulturen.208 

Läsinlärning 
Ingrid Häggström på Umeå universitet och Viveka Öquist på Persö förskola i 
Luleå skrev båda om Bornholmsmodellen för läsinlärning 1996. Häggström 
skrev om modellen, som fokuserar på hur något sägs istället för vad som sägs. 
Språklekar och att lyssna på språkljuden står i centrum. Modellen hade 
utarbetats i Danmark, barn fick leka språklekar 15-20 minuter om dagen i åtta 
månader och det visade sig att metoden gynnade de barn som från början hade 
svårt att läsa. Tanken är att metoden ska skapa ett bestående intresse för språk 
och det försöker man göra genom att arbeta med och lyssna till skriftspråk, till 
exempel ska det ge glädjefyllde upplevelser att lyssna på berättelser, rim och 
sagor.209  

Viveca Öquist skrev om hur de jobbade efter Bornholmsmodellen på en 
förskola i Luleå. Till en början infördes språkleken bara på samlingarna men så 
småningom kom den att integreras i verksamheten. Via språkleken levde sig 
barnen in i språket på ett lustfyllt sätt och det bäddade för en förståelse för 

                                                 
206 Gisselquist, Lisbeth, 1997:3, ”Barnböcker till barnen”, s. 71. 
207 Busk, Yvonne, 1999:2, ”Varför ska man läsa böcker för mycket små barn?”, s. 42.   
208 Busk, 1999:2, s. 43. 
209 Häggström, Ingrid, 1996:1, ”Lek med språket underlättar läsinlärning”, s. 7f. 
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språket. Öquist skrev att man delade in arbetet i sju delar – lyssnande lekar, 
rim och ramsor, meningar och ord, stavelser, första ljudet i ordet, sista ljudet i 
ordet och ljud inuti ordet. Språkleken spred sig till daghem och andra förskolor 
i Luleå och man utvecklade också ett samarbete med skolan.210

Vad ska barn och ungdomar läsa? 
Barnbibliotekarien Maria Törnfeldt skrev 1992 att hon trodde mer på 
”litteraturens uppbyggande verkan än dess nedbrytande och förledande”211. Hon 
menade att biblioteken inte har något att vinna på att behöva säga, att de inte 
har Femböcker när ett barn kommer och frågar. Det skrämmer istället bort 
barnet, man kan ha Femböcker men ändå locka med andra böcker bland annat 
genom fantasifulla skyltningar. Hon såg det som barnbibliotekets uppgift att 
vara flexibelt, lustfyllt och ha kompetent personal som tar låntagarna på 
allvar.212

Birgitta Kindenberg på Örebros länsbibliotek tog 1996 upp bokomslagets 
betydelse för att locka ungdomar till läsning. Hon skrev om förlag som 
använde ungdomar som referensgrupp. Ur sådana samarbeten har Ungdomar 
om böcker och Omslagstoppen uppstått. Omslagstoppen gick till så att cirka tio 
förlag skickade förslag på böcker de ville ha åsikter om till Kindenberg, som 
sammanställde en lista och vidarebefordrade till biblioteken. På vissa skolor 
där man samarbetade med förlagen involverades även bildlärare som lät 
eleverna göra sina egna omslag. Kindenberg presenterade ett antal omslag som 
eleverna gillade, ett av dem visade spetsen av en gymnastiksko, en coca cola-
burk och popcorn (Snabbare än vinden av Klas Hagerup med omslag av Mona 
Rönningen). Ett annat omslag hade en snygg ung tjej som tittar rakt ut ur 
bilden. Eleverna fann bilden dramatisk och lockande (Hjärtat i översta lådan 
av Anita Lykull med omslag av Kaj Wistbacka). 213

”Orsaken till att litteratur som vänder sig till unga läsare så hårt knyts till 
ålder beror på att den ännu är tyngd av att den ska lära ut något”214, så skrev 
Regine Nordström 1998. Hon menade också att det ansågs som en moralisk 
brist att inte fångas av skönlitteratur och att inte tillräcklig vikt lades vid den 
individuella läsupplevelsen. Nordström skrev att det råder en vanföreställning 
om att barn- och ungdomsböcker borde ta upp vissa teman: ”Helst skojiga 

                                                 
210 Öqvist, Viveka, 1996:1, ”Språklekar i förskolan avslöjar ordens hemlighet”, s. 9f. 
211 Törnfeldt, Maria, 1992:1, ”I kärva tider behövs välutbildade bibliotekarier”, s. 21. 
212 Törnfeldt, 1992:1, s. 20. 
213 Kindenberg, Birgitta, 1996:3, ”Hur ska en bok se ut för att locka ungdomar?”, s. 64f. 
214 Nordström, Regine, 1998:1, ”Föråldrad syn på unga människors läsning”, s. 15. 
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sådana eller så bör problem kryddas med mycket humor. Och skulle böckerna 
verkligen beröra något otäckt så ska slutet vara gott.”215. Detta, menade hon, 
gjorde att man hamnade i en masslitteratur för unga, som kunde liknas med 
1970-talets jeansprosa. Nordström efterfrågade en fördomsfrihet på bibliotek 
och skolor, där man inte stannade vid bokens nyttighet och dess fostrande 
funktion.216

Sven Wernström höll fast vid mottot att man borde ösa böcker över barnen 
i en artikel 1991. Han menade att media och även läromedel utsattes för censur 
och skrev att läroboken var ”snöpt litteratur”217 som håller sig inom de ramar 
som satts av makthavarna. Wernström ville slänga läroböckerna och ersätta 
dem med dagstidningar, eftersom de är ifrågasättande, och skönlitteratur som 
ger språk, kunskap och upplevelse. Han uppmanade föräldrar och lärare att 
vara uppmärksamma på ocensurerade böcker och erbjuda dem till barnen.218  

Skönlitteraturläsning i skolan 
Jan Hansson, litteraturpedagog, skrev 1990 om hur skönlitteraturen genom Lgr 
80 fått en central plats i skolan och att dess roll stärkts än mer med den nya 
kursplanen i svenska från och med läsåret 1989/90. I den nya kursplanen stod 
det uttryckligen att skönlitteraturen skulle dominera ämnet svenska och därför 
ville Hansson att minst 50 procent av läromedelsanslaget skulle avsättas till att 
köpa skönlitteratur.219 Även Per Settergren på Skolstyrelsen skrev om hur 
positivt det var att skönlitteraturen fått en huvudroll i skolan. Han menade att 
det lästes mycket mer i skolan än tidigare och att lärarna lärt sig att använda 
olika pedagogiska metoder, bland dem litteratursamtal. Settergren skrev att 
metoderna baserades på två grundformer, gemensam och individuell läsning 
och för båda var läslusten viktig – gemensam läsning har syftet att väcka 
läslust och individuell läsnings drivkraft är läslusten.220

Barn köper böcker till skolbiblioteket 
Frilansjournalisten Maria Larsen skrev 1993 om hur man i Odense i Danmark 
gett fyra klasser, två 5:or, en 8:a och an 9:a, i uppdrag att för 2 000 kr välja ut 
de böcker de ville köpa in till biblioteket. Klasserna fick varsin bokkasse med 

                                                 
215 Nordström, 1998:1, s. 15. 
216 Nordström, 1998:1, s. 15. 
217 Wernström, Sven, ”Ös böcker över barnen”, 1991:2/3, s. 27. 
218 Wernström, Sven, ”Ös böcker över barnen”, 1991:2/3, s. 27f. 
219 Hansson, Jan, 1990:6, ”Litteraturen, lärarna och lärandet…”, s. 15. 
220 Settergren, Per, 1990:3, ”Lusten framför allt!”, s. 3. 
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böcker att välja bland, sammanlagt fanns 124 böcker. En elev berättade att de 
bestämt att minst två skulle läsa varje bok, dessutom var de överens om att de 
inte bara skulle välja böcker för den egna åldern utan även till de yngre och 
äldre. Försöket var lyckat då barnen fick en bred litteraturkännedom och dess-
utom en uppfattning om biblioteksarbete och ekonomi. Barnen tog sig an 
uppdraget på fullaste allvar, visade gott omdöme och ansvarskänsla. Till följd 
av det goda resultatet spred sig tankarna till andra skolor i Odense.221 Även i 
Sverige väcktes intresse, skolbibliotekarien Maud Hell skrev om hur hon 
arbetat på ett liknande sätt i Lund där hon lät en årskurs 6 köpa böcker till skol-
biblioteket. Barnen fick recensera och poängsätta böckerna, en bok kunde få   
1-10 vikingar. När eleverna läst alla böckerna följde bokpresentationer, 
diskussioner och det röstades om vilka böcker som skulle köpas in.222

Bokprat 
1991 frågade journalisten Barbro Blomberg bokpratarna Stellan Forsman, Lena 
Kjersén Edman, Lisbeth Gisselquist, Ingegärd Martinell och Elly Berg om hur 
de väckte elevernas intresse med bokprat. Artikeln innehåller främst tips på 
böcker som kan passa olika åldrar men även andra råd. Forsman poängterade 
till exempel att det inte finns några universalböcker som alltid fungerar och 
Martinell tyckte att det kunde vara svårt när hon tog upp en personlig favorit 
och den sedan dissekerades. Kjersén Edman berättade att hon alltid tog med sig 
barnböcker då hon skulle bokprata med vuxna och tvärtom. Hon betonade 
också att hon inte egentligen var intresserad av att vara beläst, utan läste det 
hon var intresserad av. Hon trodde att om man läste allt så skulle det vara svårt 
att finna entusiasm.223

Lättlästa böcker och läsglädje 
Specialpedagogerna Gun Hållander och Siv Aronsson kunde inte hitta till-
räckligt med bra lättlästa böcker till sina elever och startade då ett eget förlag, 
Hegas, med barn, ungdomar och vuxna med läs- och skrivsvårigheter som mål-
grupp. 1996 skrev Barbro Blomberg om deras arbete med lättlästa böcker och 
inriktning på lässtimulering. De berättade: ”- Ända sedan vi började har vi haft 
lässvaga elever i tankarna och försökt tänka ut hur de skulle vilja ha 

                                                 
221 Larsen, Maria, 1993:2/3, ”Biblioteket saknar något om spindlar – Barn köper böcker i Odense”, s. 42f. 
222 Hell, Maud, 1993:2/3, ”Känslor viktigast när 6A köpte böcker till skolbiblioteket”, s. 44f. 
223 Blomberg, Barbro, ”Mina bästa tips! Bokpratare avslöjar sina hemligheter”,  1991:6, s. 119ff. 
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böckerna.”224. Hållander och Aronsson sa att det är bland det svåraste som finns 
att skriva lättläst litteratur. Böckerna blir dyra att producera då det krävs 
noggranna bearbetningar och varje ord måste väljas med omsorg.225  

Författaren Hans Peterson skrev också om den stimulerande utmaningen 
att skriva lättläst: ”man måste vara konkret och undvika både bisatser och 
utvikningar. Det väsentliga är en handfast handling, ordentlig personskildring, 
igenkännbar miljö, och allt detta uttryckt i enkla meningar med rak ordföljd”226. 
Peterson skrev också om hur viktig den lättlästa boken är eftersom den ska 
stimulera och väcka läslust, som driver läsaren vidare mot nya utmaningar.227

Talböcker och läslust 
Lena Bergman skrev 1996 att alla barn behöver böcker, även de som har läs-
svårigheter. Hon skrev att det fanns cirka 6 000 barnböcker inlästa som tal-
böcker. Talböckernas texter finns inlästa i olika hastigheter och därför kan 
barnen välja den hastighet som passar henne/honom och på så sätt kan även 
barn som har svårt att läsa känna läslust.  

Film och läslust 
I slutet av 1998 publicerades tre artiklar om hur man kan arbeta med film och 
böcker för att främja läsande, artikeln om Bok & Film-projektet har redan 
presenterats under rubriken Läsfrämjande projekt och initiativ (se s. 49f). 
Svenskaläraren Lena Stenhag skrev om hur hon i högstadiet arbetat  med 
boken och filmen Vinterviken (författare är Mats Wahl och filmen regisserades 
av Harald Hamrell). Arbetet inleddes med att eleverna läste boken, varje vecka 
fick de i läxa att läsa ett par kapitel. På lektioner i svenska diskuterade de och 
fick skrivuppgifter om Vinterviken. Innan de fick se filmen skulle eleverna 
också skriva ett porträtt av huvudpersonen John-John. Filmen visades uppdelad 
på tre lektioner en vecka och även filmpassen följdes upp med skrivuppgifter 
och diskussioner. Slutligen fick eleverna i uppgift att skriva om hur de tyckte 
att personerna framställts i boken respektive filmen och om det var någon 
skillnad. Många elever tyckte att John-John var känsligare i boken och 
stöddigare i filmen, i boken lärde man känna också hans tankar och drömmar. 
Dessutom tyckte hela gruppen att rasismen fick mycket större plats i boken. 

                                                 
224 Blomberg, Barbro, 1996:1, ”Hegas – förlaget som hjälper barn med läs- och skrivsvårigheter”, s. 23. 
225 Blomberg, 1996:1, s. 22ff. 
226 Peterson, Hans, 1996:1, ”Barnsligt enkelt”, s. 27.  
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Filmen hade vissa fördelar, som att det var lätt att leva sig in i den, men de 
flesta tyckte ändå att boken var bättre än filmen. Stenhag rekommenderade 
arbetssättet och kallade det utvecklande, dessutom menade hon att det också 
krävde att eleverna läste boken – annars kunde de inte jämföra den med 
filmen.228 Lärarna Anette Gustavsson och Eva Wikström skrev om hur de 
arbetat på ett liknande sätt i en årskurs 6 på Lärkbackaskolan i Sala. Där 
arbetade man med Annika Thors bok Sanning eller konsekvens och filmen med 
samma namn, som regisserades av Christina Olofson.229

Invandrarbarn och läslust 
Invandrarkonsulenten Pirkko Wergenius skrev 1990 om boken och språkets 
betydelse för invandrarbarn. Hon skrev om den svenska ambitionen, att det på 
biblioteken ska finnas böcker på alla språk som det finns låntagare på och 
betonade hur viktigt det är att invandrarbarnen ser att det finns barnböcker på 
deras språk. För invandrarfamiljer med småbarn tyckte Wergenius att en 
svensk bilderbok med kassett var en bra start och för äldre barn bok och 
band.230

Det är viktigt att barn och ungdomar i invandrarfamiljer finner läsglädjen 
för då öppnar sig vägen till det svenska språket, skrev Eva Cerú, svensk- och 
speciallärare, 1990. Hon tyckte inte att det var viktigast att förstå allt utan att 
fortsätta läsa, man kan förstå vad boken handlar om utan att förstå alla orden. 
Cerú skrev också att det underlättar om eleven får veta något om bokens 
handling innan han/hon börjar läsa. Hon betonade också att invandrarbarnen 
behöver både svenska och hemspråk, därför är det viktigt att de också känner 
lust att läsa på hemspråket för att utveckla även det.231

Jenny Nilsson, barnbibliotekarie, skrev 1995 om hur de på biblioteket i 
Botkyrka samarbetade med lärare med svenska som andraspråk. Att använda 
skönlitteratur hade gett goda resultat eftersom det både är lästräning och ger 
invandrarbarnen en bild av det svenska samhället. Viktigt var att hitta böcker 
på nutidssvenska eftersom klassiker ofta representerar ett gammalt språkbruk, 
som blir svårt att förstå.232

                                                 
228 Stenhag, Lena, 1998:6, ”Vinterviken”, s. 114f. 
229 Gustavsson, Anette & Wikström, Eva, 1998:6, ”Bok & Film hjälpte oss att diskutera sanning eller  
     konsekvens”, s. 118. 
230 Wergenius, Pirkko, 1990:5, ”Språket ger invandrarbarnen identitet”, s. 3.  
231 Cerú, Eva, 1990:5, ”Läsning – en väg till språket”, s. 4-5.  
232 Nilsson, Jenny, 1995:1, ”Litteraturen ger både upplevelser – och språk”, s. 10f. 
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Kulturrådet satsar pengar 
I början av 1996 publicerades en spalt på cirka 20 rader om att Kulturrådet 
föreslog ett årligt stöd på sammanlagt 4 miljoner kronor under tre år. Detta var 
på grund av en undersökning som visat att små barn bokläsande samt 
bibliotekens inköp av barnböcker minskat.233 Nästan två år senare skrev 
bibliotekskonsulenten (på Kulturrådet) att ytterligare larmrapporter om att barn 
och ungdomar läste allt minde fått staten att satsa extra pengar på 
litteraturinköp till folk- och skolbibliotek. Från och med 1997 skulle ett statligt 
stöd på 25 miljoner kronor införas. Dessutom avsatte Kulturrådet 5 miljoner 
kronor till särskilda läsfrämjande åtgärder för barn och ungdomar 1997.234  

I början av 1999 skrev Hågård två artiklar, i den ena oroade hon sig över 
nya larmrapporter bland annat om att elever på högstadiet fick godkänt på det 
nationella provet i svenska utan att kunna stava. Det årliga statliga bidragen på 
25 miljoner kronor samt 5 miljoner kronor till läsfrämjande projekt skulle bli 
permanent. Hågård tyckte att det borde ge resultat, men oroade sig ändå.235 I 
den andra artikeln redogjorde Hågård för hur Kulturrådets pengar fördelats 
1997-1999.236

Undervisning i barn- och ungdomslitteratur 
Högskolelektorerna Christina Tellgren och Alvar Wallinder skrev 1993 om 
utbildning i barn- och ungdomslitteratur för blivande lärare och om hur viktigt 
det är att lärare kan förmedla litteratur till elever. De skrev: ”Barnbokens långa 
väg från författare till barnet/läsaren skall bli alltmer lättframkomligt [sic] bl.a. 
med hjälp av lärarutbildningen.”237   

Författaren Max Lundgren skrev 1999 om hur författare, med ekonomiskt 
stöd från Kulturrådet och Utbildningsdepartementet, gick ut på lärarhög-
skolorna och hade så kallade ”Författarfester”. Initiativet togs efter att det 
kommit larmrapporter om att barn läste allt mindre och Sveriges Författar-
förbund satsade själva 250 000 kronor. Den första Författarfesten gick av 
stapeln 10 september 1997 då tio författare och översättare kom till Lärar-
högskolan i Malmö. På förmiddagen höll författarna i lektioner och på efter-
middagen hade man ett litteraturpedagogiskt seminarium om skönlitteraturens 
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roll i skolan. Lundgren skrev att man varit på många ställen efter Malmö och 
han trodde att de fått många lärarstudenter att inse skönlitteraturens viktiga roll 
i skolan.238  

Konferenser och seminarier för yrkesverksamma 
1990 skrev barnbibliotekskonsulenten Uno Nilsson om konferensen Ung kultur 
i Hässleholm som hade haft över 200 deltagare från södra Sverige. Bland 
inbjudna föreläsare och debattörer var Aidan Chambers som bland annat talade 
om vad vuxna vill att barn och ungdomar ska läsa. Han ville öka statusen hos 
skönlitteraturläsning i skolan, för barn behöver tid att läsa, och föreslog att 
eleverna varje dag skulle få läsa just skönlitteratur i minst 20 minuter. Han 
lyfte också fram det viktiga boksamtalet som något som lärarna måste bli 
riktigt bra på. Chambers kritiserade populärlitteraturen och sa att den var 
utslätad och tom, men Bo Reimer menade att från hans synvinkel så fanns det 
ingen dålig kultur eftersom allt betyder något för någon. Populärkultur såg han 
som ett öppet budskap som inbjuder till olika tolkningar beroende på 
mottagaren.239  

Bokjuryn 
1997 skrev Wiviann Wilhelmsson, från Örebro länsbibliotek, om Bokjuryn 
som hämtat idén från Holland. Bokjuryns arbetsgrupp består av representanter 
från bibliotek, förlag och Svenska barnboksinstitutet. Alla barn och ungdomar 
inbjöds att vara med och rösta om årets bästa böcker. Varje barn/ungdom fick 
rösta på upp till fem böcker och det fanns fyra kategorier – upp till 6 år, 7-9 år, 
10-12 år och 13-19 år.240 Bokjuryns målsättning: 

 Stimulera barns och ungdomars läsning och läslust. 

 Visa respekt för unga människors egna bokval. 

 Instifta ett litteraturpris där detta val får styra. 

                                                 
238 Lundgren, Max, 1999:1, ”Författarfest på lärarhögskolorna”, s. 20f. 
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 Skapa ett nationellt samarbete som ger större genomslag för lokalt 
anpassat arbete med lässtimulans i skolor, förskolor, bibliotek och 
bokhandel.241 

2000-2003 
Vi har bara kommit ett par år in i 2000-talet så det här avsnittet kommer inte att 
kännas lika färdigt som de föregående. De allra flesta läslustrelaterade artiklar 
som publicerats i Barn & Kultur 2000-2003 handlar om läsfrämjande projekt 
och det kan ses som en tendens mot ökad medvetenhet om vikten av att läsa.  

Läsfrämjande projekt och initiativ 
Maria Törnfeldt, barnbibliotekarie, skrev 2000 om att barnomsorgen och 
biblioteket i Lekebergs kommun i Örebro samarbetade och delade ut böcker 
från En bok för alla i födelsedagspresent till alla barn i den kommunala 
barnomsorgen och alla 6-åringar.242

År 2000 var året för projektet Läs 2000! med slogan ”Böckerna anfaller” 
och frilansjournalisten Marianne Fricke skrev att Svenska Barnboksinstitutet, 
på Lennart Hellsings förslag, bildat en första referensgrupp för de som sysslar 
med läsfrämjande runtom i Sverige. Fler följde och vecka 41 1999 hölls ett 
inspirationsmöte inför det nationella projektet som skulle gå av stapeln vecka 
41 2000. Mål var att alla barn skulle få uppleva något som väckte läslust.243  

Charlotte Brattström, redaktör på Barn & Kultur, skrev att år 2000 var 
läskampanjernas år och att nu började (den ideella) läsrörelsen. Hösten 2000 - 
hösten 2001 skulle läsrörelsen samarbeta med många, från företag till barna-
vårdscentraler. Till exempel skulle böcker delas ut till barn på McDonald’s 
snabbmatsrestauranger. Folkbibliotek, förlag, bokhandel, teatrar, press, TV och 
radio deltog i läsrörelsen och tillsammans ville man nå ut till alla åldrar.244

Christer Holmqvist skrev om en studiedag, på folk- och skolbiblioteken i 
Rinkeby, som föreningen Skolbibliotek Öst inbjöd till den 12 maj 2000. Bland 
annat presenterades projektet Listiga Räven.245  

Karin Sohlgren skrev 2000 om hur hon kommit till Rinkeby som en av fem 
nya barnbibliotekarier i en ny satsning. Man hämtade inspiration från Stiftelsen 
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Abrahams barn, som arbetar utifrån ömsesidig respekt, och Listiga Räven-
projektet (se s. 50). Skolorna i Rinkeby hade fått ett anslag på 500 000 kronor 
till böcker under tre år för att kunna bygga upp skolbiblioteksverksamheten.246

Wanda Bellander, lärarbibliotekarie, skrev 2000 om hur de omvandlat 
Solgläntans skolbibliotek i Gävleborg. Öppettiderna utvidgades och sponsrade 
av IKEA fick de nya möbler. Istället för att köpa in arbetsböcker satsade man 
på skönlitteratur till biblioteket för att komplettera det gedigna facklitteratur-
beståndet. Man ville också engagera föräldrarna i barnens läsutveckling.247

Inspirerade av Boksnurran startades det regionala projektet Läsbiten i 
Skåne hösten 1999. Bibliotekarierna Agneta Edwards och Agneta Pehrsson 
skrev 2000 om projektet, som beräknades pågå under tre år och varje år skulle 
sex kommuner få möjlighet att vara med. Målsättning var att få barn att 
upptäcka boken genom att inspirera förskolepersonalen. Projektet var uppdelat 
i fyra delar: 1) Föreläsningsseminarier 2) Seminarier med provläsning och 
diskussioner 3) Bokpaket till varje förskola samt facklitteratur till personal 4) 
Samarbete mellan bibliotek och förskola för att nå föräldrarna.248

Ulrika Bengtsson, bibliotekarie på Harplinge bibliotek i Halland, skrev om 
sitt projekt Läsnätter, som hon fick idén till efter att ha läst om att man på 
LesArt i Berlin varje månad har en läsnatt, Lesenacht. I samarbete med fritids-
gården kunde man den 29 september 2000 ha premiär. Läsnätter riktades till 
elever i årskurs 4 och 5 och med bland annat sånger, filmer och skapande 
arbete ville man ge barnen möjlighet att tala om sina läsupplevelser.249

2000 skrev Göran Nilsson om fyra nya BTJ-stipendier, på 15 000 kronor, 
som delats ut på Bok- och biblioteksmässan för läsfrämjande projekt. Projekten 
som belönades var: 1) Att äga ett språk, i samarbete med BVC, som riktade sig 
till barn, föräldrar och personal inom barnomsorgen. 2) Sorkprojektet, ett sam-
arbete på Gotland mellan bibliotek och skolor med mål att få alla barn att läsa. 
Huvudfokus låg på pojkarna (pojkar = sorkar). 3) Läslust, på Tibble 
gymnasium, som ville få eleverna att läsa mer och att hitta sin läsaridentitet. 4) 
Läsprojektet i Albyskolan i Botkyrka, ett treårigt läsprojekt med målet att ha 
bokprat, författarbesök, läsecirklar och att upprusta skolbiblioteket. Ett heders-
omnämnande och 5 000 kronor fick projektet Läsnätter.250
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På Tunabergsskolan i Uppsala planterade författaren Mats Wahl under 
bok-veckan 2000 idén om högläsningstävlingar. Marianne Fricke skrev 2001 
om hur det väckt elevernas intresse för högläsning och att man börjat fundera 
över hur man skulle kunna utveckla det vidare och kanske tävla?251  

Läsrörelsen inbjöd i början av 2001 alla åk 4 att vara med i skriv- och 
berättarfestivaler som skulle äga rum under vårterminen 2001. Deltagarna 
skulle få gratis lektionsmaterial och vara med i utlottning av en roadshow med 
författare och en resa till Bok- och biblioteksmässan. Läsrörelsen initierade 
detta eftersom de såg ”ett klart samband mellan läsande, skrivande och 
muntligt berättande”.252

Att äga ett språk, som fick BTJ:s stipendium 2000, presenterades 2001 av 
specialpedagogen Gunilla Lindberg och barnbibliotekarien Maud Svahn. 
Projektets tre delar var Fröpåsen – i samarbete med Barnavårdscentralen, 
Föreläsningar – kompetensutveckling och inspiration och Språkfröet – böcker 
till barn i förskola och skola.253  

2001 skrev svenskläraren Karin Hahn om läsprojektet på Tibble 
gymnasium i Täby som flera år i rad inkluderade uppskattade författarbesök. 
Övriga initiativ var bokinköp till biblioteket med hjälp av ett bokråd med 
elever, kontinuerliga bokprat, litteraturkryss varje månad med bok som vinst, 
Tibbles boktopp två gånger varje läsår och nya kurser om litteratur som 
individuella val.254

Pedagogen och lärarutbildaren Lena Folkesson skrev 2001 tillsammans 
med bibliotekskonsulenterna Adam Nilsson och Malin Koldenius om projektet  
Helvetesgapet. Projektet uppstod i samband med en kurs för lärar- och skol-
bibliotekarier och fokus låg på skolbiblioteket. Tanken var att verksamhets-
utveckling är beroende av de vuxnas lärande, därför satsade man på kurser för 
bibliotekarier och deltagarna fick själva bilda olika lag efter det område de 
ville utveckla. Namnet Helvetesgapet syftar till klyftan mellan helhet och 
samman-hang visavi fragmentisering. Tanken med projektet var att utveckla 
skol-bibliotekets verksamhet så att det blev en bro över klyftan.255

                                                 

 

251 Fricke, Marianne, 2001:1, ”Tävla i högläsning – Går det?”, s. 21f. 
252 2001:1, ”Skriv- och berättarfestivaler för 10-åringar” Barn & kultur, s. 22. 
253 Lindberg, Gunilla & Svahn, Maud, 2001:2, ”Att äga ett språk med alla sinnen”, s. 44.  
254 Hahn, Karin, 2001:3, ”I levande poeters sällskap”, s. 66f. 
255 Folkesson, Lena & Nilsson, Adam & Koldenius, Malin, 2001:4/5, ”Helvetesgapet – ett brobygge i  
     00-talet”, s. 80-85. 
     Mer om Helvetesgapet kan man läsa i artiklarna:  
     Arpi, Torsten, ”Kärraskolan får upp farten”, 2001:4/5, s. 88f, 
     Andersson, Jan-Anders, ”Med Helvetesgapet som drivkraft”, 2001:4/5, s. 90f, 
     Arpi, Torsten, ”Läslust och undersökarlust på Långekärrs skola”, 2001:4/5, s. 92f, 
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Katarina Dorbell, barnbibliotekarie och projektledare, skrev 2001 om 
Barnens bibliotek på nätet som funnits sedan 1996. Webbplatsens målgrupp är 
läskunniga barn upp till 14 år och man erbjuder bland annat boktips (både från 
bibliotekarier och barn), författarlänkar, ”Fråga bibliotekarien” och länk- och 
lästips för föräldrar.256

Även 2001 presenterade Göran Nilsson BTJ:s stipendiater för läsfrämjande 
projekt. De som belönades var: 1) Alf Engström för att han höll berättar-
traditionen vid liv. 2) Lisa Högberg och Lena Holmbom, lärare på Hermelin-
skolan i Umeå, för sitt arbete med skönlitteraturläsning på Individuella 
programmet. 3) Eva Tarrach och Margareta Karlsson, på Brattåsskolan i 
Kållered, för arbetet på temat elevdemokrati, med fördjupning i läsning samt 
skolbiblioteksutveckling. 4) Monika Eriksson, berättare i Berättarnätet 
Kronoberg, för arbetet med projektet Berättarlust – Läslust på Sunnerboskolan 
i Ljungby.257

Författaren Lotta Silfverhjelm skrev om Luciadagen 2001 när en klass från 
Rinkebyskolan fick träffa V.S. Naipaul på Internationella biblioteket i 
Stockholm. Det var elfte gången som elever från skolan fick träffa en 
Nobelpristagare. Bildpedagogen Elly Berg hade kommit med idén att eleverna 
skulle göra ett häfte till Nobelpristagaren i litteratur och temat varierar från år 
till år. Barnen har skrivit, tecknat serier och gjort teater, alla får varsitt häfte 
och de arkiveras också på Nobelbiblioteket och på Svenska Barnboks-
institutet.258  

Mikael Håkansson skrev om Läsår Stockholm som arrangerades läsåret 
2001/2002 av Kulturnämnden och Utbildningsnämnden. Fokus låg på läslust, 
inte på läsinlärning, och tanken var att det skulle leda till att fortsatt läsning 
långt efter det att läsåret var slut. En bok för alla skulle ta fram en läsdagbok, 
professionella berättare skulle arbeta med årskurs 4 och musik skulle införlivas 
i arbetet med ungdomar.259

Göran Nilsson skrev 2002 om BTJ stipendiaterna år 2001, Lena Holmbom 
och Lisa Högberg, som använde högläsning som ett pedagogiskt redskap i sitt 

 
     Arpi, Torsten, ”Kommunikation och samarbete på Fässbergsgymnasiet”, 2001:4/5, s. 94f. 
256 Dorbell, Katarina, 2001:4/5,  Barnens bibliotek på Internet”, s. 105ff.  
     Barnens bibliotek finns på http://www.bibl.vgregion.se/barn/ (13 maj 2004). 
257 Nilsson, Göran, 2001:6, ”Stipendier för läsfrämjande projekt”, s. 111f. 
258 Silfverhielm, Lotta, 2002:1, ”Ungdomar i Rinkeby möter V.S. Naipaul”, s. 7ff. 
259 Håkansson, Mikael, 2002:1, ”Läsår Stockholm: Vi ska inte läsa bara under läsåret, utan även om tio  
     år!”, s. 10f. 
     Mer om Läsår Stockholm kan man läsa i artiklarna: 
     Keller, Pia, 2002:1, ”Berättarutbildning”, s. 11. 
     Söderbäck, Björn, 2002:1, ”Ta vara på olikheterna”, s. 12. 

 63

http://www.bibl.vgregion.se/barn/


läsprojekt med elever på det individuella programmet och de följde upp 
läsningen med boksamtal. De menade att alla elevers läsning borde uppmärk-
sammas för att stärka deras självkänsla, därför fick eleverna skriva upp vilka 
böcker de läst på en egen lista i vid skolans entré.260  

2002 skrev Karin Jönsson, lågstadielärare och doktorand, om hur man i 
Mala skola, norr om Hässleholm, arbetade från förskolan till årskurs 3 med att 
läsa och skriva. Lärarna lade stor vikt vid att tala om det eleverna läst och 
skrivit, man jobbade mycket med skönlitteratur. Att lyssna till högläsning 
ingick i vardagen och man hade bytt ut läseböcker mot barnböcker. Lärarna 
skaffade massor med böcker från skolbiblioteket och från Hässleholms 
skolbibliotekscentral, som var sjätte vecka skickade cirka 60 böcker. Barnen 
fick välja varsin bok som de, med hjälp av en vuxen, skulle läsa tills de kunde 
återberätta den på sitt eget sätt från berättarstolen i klassrummet.261

Kia Roman skrev 2002 om Monika Eriksson, från Berättarnätet Kronoberg 
och BTJ-stipendiat 2001, som arbetade i projektet Berättarlust – Läslust. 
Projektet hade målsättningen att i samarbete med bibliotekarier och lärare öka 
läslusten hos barn och ungdomar. Eriksson hade fått projektpengar från 
Allmänna Arvsfonden och under ett par år arbetade hon med barn från för-
skolan till gymnasiet.262  

2002 skrev Marianne Fricke om då elever på Tunabergskolan i Uppsala 
mötte Mats Wahl och visade honom utställningen de gjort med egna konstverk 
inspirerade av läsning av hans böcker Vinterviken och Därvarns resa. Det var 
andra gången skolan arbetat i ett sådant projekt, år 2000 var det Aidan 
Chambers Dansa på min grav och Tullbron som inspirerat.263  

En artikel 2002 handlade om skolbiblioteket på Thorildsplans gymnasium i 
Stockholm. Gymnasiebibliotekarien Monika Machler skrev om lusten, miljön 
och om hur de utvecklat Kreativa Forum mitt i skolan med möjlighet för 
eleverna att arbeta, forska och läsa. Machler hade också startat en Bokfrossa 
sponsrad av Katharina Brismar, chef för Biblioteksenheten vid Utbildnings-
förvaltningen i Stockholm. Hon köpte in massor med skönlitterära pocket-
böcker och placerade dem i Kreativa Forum där eleverna och lärarna kan låna – 
eller behålla – de böcker de är intresserade av. Det går också bra att ställa dit 
en egen bok så att andra får läsa den. Tanken är att bokfrossan ska stimulera 

                                                 
260 Nilsson, Göran, 2002:1, ”Högläsning som pedagogiskt redskap”, s. 18ff. 
261 Jönsson, Karin, 2002:2, ”Bokbad i Mala”, s. 38f. 
262 Roman, Kia, 2002:3, ”Berättarlust på schemat”, s. 62ff. 
263 Fricke Marianne, 2002:6, ”Bilder möter ord”, s. 116ff. 
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läslusten och inspirera till utbyte av idéer och tankar. Machler skrev att de 
arbetade även med ett försök till Tidningsfrossa.264

Ann-Britt Värmås, bibliotekarie, skrev 2002 om Kämpingeskolans 
bibliotek i Tensta. Hon hade upptäckt Skolverkets projekt Språkrum265 och 
erbjöds sedan möjligheten att arbeta med det på Kämpingeskolan. Projektet 
satte språket i fokus och ett av målen var att stimulera läslusten.266  

Utbildnings- och forskningsminister Thomas Östros skrev 2002 ett par 
rader om ett projekt på öppna förskolan i Borås som han kommit i kontakt 
med. På förskolan arbetade ett antal förskollärare, förstås, och en bibliotekarie. 
Det fanns en bibliotekshörna med böcker för utlån och för att nå ut till barnen 
fick alla 2- och 5-åringar en bok på sitt modersmål. Senare besöker 
bibliotekarien barnen hemma för att berätta om böcker och läsa.267  

Martin Petri, från BTJ, presenterade BTJ:s stipendier för läsfrämjande 
projekt 2002: 1) Kristina Andersson och Lena Lindgren från Arvidsjaur för 
arbetet med en kulturläroplan 2) Lena Wallerström och Elisabeth Landström, 
lärare på Björkskataskolan i Luleå, för arbetet med skönlitteraturläsning som 
språkalternativ. 3) Gudrun Wessnert och Ulrika Lindmarker, Hyllingeskolan i 
Hjulsta, för uppbyggnad av ett bra skolbibliotek som främjar läslust. 4) Inga 
Magnusson, specialpedagog på Silbodalskolan i Årjäng, för ett arbete med barn 
med läs- och skrivsvårigheter som skapade ett fungerande samarbete med 
föräldrar.268

Britt Nedestam skrev 2003 om Inga Magnusson, på Silbodalskolan i 
Årjäng, som belönades med BTJ:s stipendium 2002. Hon arbetade med ett läs-
projekt på sex veckor som byggde på Reading Recovery, en Nya Zeeländsk 
metod utarbetad av pedagogen Mary Clay. Metoden medför att man måste läsa 
mycket (annars blir man ingen bra läsare), man ska läsa varje dag, texten ska 
vara lagom svår, man måste förstå det man läser och tidsbegränsad intensiv-
läsning följs upp med lästest.269

2003 skrev barn- och skolbibliotekarien Kristina Andersson om Boklek, en 
bibliotekskurs för alla 6-åringar i Arvidsjaur. Tanken med projektet är att 
kunna följa barnen under hela skolgången. Boklek antogs av Kulturnämnden 
och Barn- och ungdomsnämnden 1994 och är en del av Kultur(läro)planen. För 
                                                 
264 Machler, Monika, 2002:4/5, ”Lustfyllt på Thorildsplans gymnasium i Stockholm”, s.87f.. 
265 Skolverkets projekt Språkrum presenterade målsättningen att utveckla skolbibliotek till pedagogiska   
     redskap samt att skapa förutsättningar för läs- och skrivmiljöer i skolan. 
266 Värmås, Ann-Britt, 2002:6, ”Vardagen i ett projekt – Kämpingeskolans språkrum”, s. 119ff. 
267 Östros, Thomas, 2002:4/5, ”För mig blev biblioteket dörröppnaren”, s. 74f. 
268 Petri, Martin, 2002:6, ”Stipendier för läsfrämjande projekt”, s. 107. 
269 Nedestam, Britt, 2003:1, ”Läsgäng i Årjang”, s. 18f. 

 65



6-åringarna avslutas kursen med att de får Barnens andra bok och lånekort, så 
kallat ”bibliotekskörkort”.270

2003 skrev läraren Elisabeth Landström om projektet som hon och Lena 
Wallerström, båda från Björkskataskolan i Luleå, fick BTJ:s stipendium för 
2002. I Björkskataskolan går årskurs 7-9 och Landström och Wallerström har 
arbetat fram skönlitteratur som språkalternativ, det vill säga istället för att läsa 
ett B-språk som franska eller tyska kan eleverna på Björkskataskolan välja 
skönlitteratur. Tanken är att läsningen ska följas upp med boksamtal, enligt 
Chambers modell, och läsningen ska vara lustfylld snarare än prestations-
inriktad. Man har också försökt att skapa en bra läsmiljö för lektionerna.271

Specialpedagogen Nevenka Roksandic skrev 2003 om skolbiblioteket 
Kloka ugglan på Lillholm/Ekholmsskolan i Skärholmen där man arbetar för att 
lägga grunden för ett livslångt lärande. Inspirerade av Listiga Räven-projektet 
(se s. 50) startade man ett samarbete mellan folkbibliotek och skola. Målet var 
att utveckla barns språk och att få barnen att börja läsa. Det slitna skol-
biblioteket fräschades upp och böcker köptes in och sedan bjöds barnen in i 
mindre grupper. De flesta böcker man köpte delades ut i klasserna för att 
barnen skulle få ha böcker omkring sig även i klassrummen. Föräldrarna var 
också en viktig målgrupp och man fångade tidigt upp dem. Läsutvecklingen 
mättes med hjälp av läsutvecklingsschemat, LUS, och redovisades på föräldra-
möten. Det startades också ett Pedagogiskt forum för personalen på skolan.272

Karin Zetterberg, skolbibliotekskonsulent, skrev 2003 om hur man i sam-
band med skolbiblioteksutvecklingsprojekt i Eskilstuna bl.a. satsat på läsning. 
Världsboksdagen273 (23 april) och Nationella läsdagen i november lades in i 
kalendariet som återkommande aktiviteter. Arbetet inkluderade inspiration i 
form av seminarium, studiedagar och författarbesök. 274

Margaretha Ullström, före detta gymnasiebibliotekarie, skrev 2003 om ett 
lässtimulerande projekt på Nobelgymnasiet i Karlstad läsåret 1997/1998. 
Skolan är yrkesförberedande och i projektet arbetade man med cirka 180 
stycken 17-åriga pojkar. Ullström samarbetade med lärare och det ledde bland 
annat till att elevernas inflytande ökade vid bokinköp. I projektet var det också 
viktigt att eleverna fick träffa vuxna och tala om litteratur.275

                                                 
270 Andersson, Kristina, 2003:2, ”Bibbel, babbel och bubbelbok – saraka mu, öppna dig nu”, s. 38. 
271 Landström, Elisabeth, 2003:3, ”Skönlitteratur som språkalternativ”, s. 54f. 
272 Roksandic, Nevenka, 2003:4/5, ”Flitigt läsa gör dig klok därför läs varenda bok”, s. 78ff. 
273 UNESCO tog 1995 beslutet att varje år skulle den 23/4 vara Världsbokdagen.  
     Se 1997:1, ”Världsbokdagen den 23 april”, s. 2. 
274 Zetterberg, Karin, 2003:3, ”Skolbibliotek i Eskilstuna”, s. 64ff. 
275 Ullström, Margaretha, 2003:3, ”Fokusera på samspel”, s. 68f. 
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År 2003:s stipendier för läsfrämjande projekt presenterade av Martin Petri, 
de gick till: 1) Anna Klein och Inger Malmström, bibliotekarier på Agnebergs-
gymnasiet i Uddevalla för arbetet med att väcka elevernas intresse för unga 
svenska författare. 2) Bibliotekarien Hanna Johansson och lärarna Catherine 
Frostander och Lena Adell på Söderbymalmsskolan i Haninge för ett projekt 
som gick ut på att ge läslust och att arbeta med jämställdhet. Bland annat har 
de arbetat för att öka flickors självförtroende och för att förmedla kunskaper, 
till båda könen, om rättigheter och skyldigheter rörande relationer och 
sexualitet. 3) Anna Löwbeer och Kajsa Molin för projektet Med hjärtat för 
boken i Nyköping som fortsatte och utvidgades till Länet läser i hela 
Sörmlands län. Målet var att få fler barn och ungdomar att läsa och studera 
vidare efter grundskolan. 4) Wiveca Uhlander och Margareta Sjöströms 
långsiktiga projekt Bokdraken som vill skapa läsglädje och sökfärdighet hos 
barn från 1-16 år. Man arbetar utifrån sex L – Leka, Lyssna, Läsa, Lära, Leta, 
Låna.276  

Skönlitteraturläsning i skolan  
Carina Olsson Jers, universitetsadjunkt, förespråkade ett friare arbetssätt och 
mer skönlitteraturläsning i undervisningen i två artiklar 2002. När hon arbetade 
som svensklärare samarbetade hon med historieläraren och eleverna fick läsa 
skönlitterära böcker i historieundervisningen. Målsättning var, förutom att 
stimulera till vidare läsning, bland annat att eleverna med hjälp av skön-
litteratur skulle få bättre insikt i hur människor levt under en viss period och att 
de historiska händelserna skulle förankras i (skönlitterära) läsupplevelser.277  

Skolbibliotek och läslust 
Det finns många visioner för skolbibliotek och under senare år har de fått 
mycket utrymme i Barn & Kultur. Man vill erbjuda en trevlig miljö som 
inbjuder till läsning, det ska vara bokprat, sagostunder och författarbesök. Ett 
skolbibliotek kan öppna dörren för barnen och få dem att upptäcka boken, läs-
upplevelsen och läslusten. Nina Mäki intervjuade 2002 Helena Klingberg, 
skol-bibliotekskonsulenten i Katrineholm, och hon hade stora planer för skol-
biblioteken: 

                                                 
276 Petri, Martin, 2003:6, ”2003 års stipendier för läsfrämjande projekt”, 107. 
277 Olsson Jers, Carina, 2002:4/5, ”Människor och miljöer under 1900-talets historia”, s. 91.  
     Olsson Jers intervjuas också om samma ämne i artikeln: 
     Ekström, Anette, 2002:4/5, ”Kulturarv eller kunskap?”, s. 88ff. 

 67



Jag vill engagera människor, få dem att vilja vara med. Läsning är oerhört viktigt, så fort 
man öppnar en bok får man möjlighet att lära av vad andra människor tänker. Fantasi, 
glädje och tankar väcks, böcker ger en otrolig stimulans […] I framtidens skolbibliotek 
strosar barn och ungdomar i biblioteket, av lust och längtan.278

Handikappades rätt till läslust 
Flera artiklar 2003 tog upp handikappades rätt till läslust. 2003 var det 
Europeiska Handikappåret och fokus skulle ligga på tillgänglighet – till allt. 
Barnbibliotekskonsulenten Karin Westerlund skrev om det uppskattade Äppel-
biblioteket för handikappade barn som sedan 1990-talets början finns i 
Härnösand.279 Britt Nedestam skrev om ”äppelmärkning” av böcker så att de 
blir tillgängliga för alla.280 Jenny Nilsson, barnbibliotekarie på Talboks- och 
punktskriftsbiblioteket (TPB) skrev om läsglädje för synskadade med hjälp av 
punktskrift, DAISY och taktila bilder. Hon skrev om vikten av att presentera 
text, och bild, i en form som barnen kan ta till sig.281 Synskadade och 
handikappade barn har självklart samma behov som andra av läsupplevelser. 

Varför ska man läsa? 
”Att läsa skönlitteratur är att lära navigera. Böcker tänder eldar inom oss. 
Ledljus. Tar ut kompassriktning. Skapar längtan. De lär oss något om hur det 
är att vara människa”282. Så skrev författaren och föreläsaren Torgny Karnstedt 
2001. Han citerade också Anna-Greta Lejon som skrivit att läsning i för-
längningen handlar om demokrati efter som att läsa ger oss möjlighet att 
påverka våra egna liv.283

”Läsning ger barn en möjlighet till ett eget tolkningsföreträde och tillgång 
till sina inre bilder”284 skrev frilansskribenten Märta Dixelius 2001 i en artikel 
om bilden och hur den påverkar oss. Hon påpekade att vi omedvetet eller 
medvetet tolkar bilder och barn ser massor av bilder från den vuxna världen 
varje dag till exempel på TV och datorer. Dixelius skrev också att det före-
kommer rapporter som tror att det stora bildflödet kan bidra till stress hos barn 

                                                 
278 Mäki, Nina, 2002:3, ”Rör om i skolbiblioteken”, s.65f. 
279 Westerlund, Karin, 2003:1, ”Härnösands röda äppelbibliotek”, s. 7f. 
280 Nedestam, Britt, 2003:1, ”Äppelmärkning av böcker?”, s. 9f.  
     Äpplet har blivit en symbol för handikapp, det har sitt ursprung i Härnösands Äppelbibliotek. 
281 Nilsson, Jenny, 2003:1, ”Punkter, DAISY och taktila bilder – läsglädje för synskadade barn”, s. 16f. 
282 Karnstedt, Torgny, 2002:3,  ”I begynnelsen var ordet”, s. 51. 
283 Karnstedt, 2002:3, s. 51. 
284 Dixelius, Märta, 2001:2, ”Vad gör bilden med oss?”, s. 27. 
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och ungdomar. Därför tyckte Dixelius att det är viktigt att bearbeta alla intryck 
och ett bra sätt att göra det är högläsning.285

Så kan man stimulera till läslust  
I Kia Romans artikel 2002 om BTJ-stipendiaten Monika Erikssons arbete gav 
Eriksson följande råd för hur man stimulerar läslust: 

 genom att erbjuda upplevelser med hjälp av muntligt berättande 

 genom att utnyttja kraften och möjligheten i det levande kulturmötet 

 via upplevelser skapa fascination inför olika typer av berättande 

 hjälpa till att hitta litteraturupplevelser som är kopplade till tidigare 
berättarupplevelser 

 försöka omvandla ett aktivt, kreativt lyssnande till ett aktivt lustfyllt 
läsande 

 hitta former för ett levande kulturarv i skolmiljön 

 dokumentera metoden och erfarenheterna och kvalitativt följa upp 
arbetet286 

Bibliotekarien Mia Dimblad skrev 2003 om Ungt forum på Malmö stads-
bibliotek. Avdelningarna samarbetar med extra pengar från Kulrurrådet för att 
främja ungas läsande. Ungt forum bokpratar och lånar ut böcker på gymnasie-
skolor, samarbete med skolbibliotekarierna är en förutsättning. För att främja 
läsandet arbetar de efter lustprincipen – finns det ingen lust så går det inte.287

SAB-systemet   
Bibliotekschefen Malin Ögland skrev 2003 om sin metod för att förklara 
klassifikationssystemet för barn. Hon arbetar med en bestickslåda och bestick 
för att barnen ska förstå och talar om hur besticken ska ligga i lådan och hur 

                                                 
285 Dixelius, 2001:2, s.27. 
286 Roman, 2002:3, s. 63. 
287 Dimblad, Mia, 2003:3, ”Läsning ger vingar på hjärnan”, s. 62f. 
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man kan göra på olika sätt. Sedan tar Ögland fram samlingar av olika slag, till 
exempel Pokemonkort och frimärken. Barnen får i grupper sortera samlingarna 
och sedan diskuteras vad som är bra med sorteringen och vad som är mindre 
bra. Metoden är ett sätt att försöka få barnen att greppa idén klassifikation, den 
visar hur komplext det är. Efter att ha prövat på att klassificera är barnen redo 
för biblioteket och en genomgång av hur ”sorteringen” ser ut där.288  

Om Barn & Kultur 
Nedan kommer jag att ta upp de frågor och tankar som väckts då jag arbetat 
med undersökningen. Jag har uppmärksammat vissa trender och förändringar i 
Barn & Kultur genom åren och för att få veta mer tog jag i april 2004 kontakt 
med Charlotte Brattström, som var redaktör på tidskriften från 1991 till 2003. 
Hon lämnade BTJ, efter 38 år, vid utgången av 2003, hon var då chef för BTJ 
Förlag289. Brattström var mycket tillmötesgående och svarade gärna på de 
frågor jag hade. Det hade varit att föredra om vi hade kunnat träffas för en 
intervju men på grund av det geografiska avståndet så fick det bli en e-
postkontakt. Då jag nedan presenterar uppgifter som från Brattström kommer 
de huvudsakligen från en e-post jag fick den 4 maj 2004, men även från en e-
post från den 15 april och en från den 10 maj. 

Den information jag fått av Charlotte Brattström är viktig för uppsatsens 
syfte då den kompletterar bilden av Barn & Kultur. I undersökningens tidigare 
avsnitt skriver jag om de artiklar om läslust och läsfrämjande som förekommit 
i Barn & Kultur under den aktuella perioden men det är också viktigt att veta 
till exempel varför just de artiklarna publicerats. Det är också relevant att få 
veta mer om tidskriftens bakgrund, såsom målsättning och målgrupper.  

Redaktörer på Barn & Kultur 1970-2003: 

1970-1982  Carl-Agnar Lövgren, lärare/skolbibliotekskonsulent 

1983 Kerstin Sjögren-Fleischer, långtidsvikarierande bibliotekschef på  
TPB (från och med 15 mars 1983) 

                                                 
288 Ögland, Malin, 2003:2, ”Böcker på hyllor och bestick i lådor – klassifikationssystemet så att barnen   
     förstår det”, s. 47. 
289 2003:4 Nyheter för Folkbibliotek och gymnasier, s. 6. 
     http://www.btj.se/nyhetsbrev/folk_gym/arkiv/2003/nr%204.pdf (7 maj 2004). 
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1984-1988 Kerstin Auraldsson, bibliotekschef 

1989-1990 Barbro Blomberg, frilansjournalist 

1991-2003 Charlotte Brattström, chef BTJ Förlag 

Charlotte Brattstöm berättade att Carl-Agnar Lövgren först var lärare och 
sedan skolbibliotekskonsulent i Stockholm. Han var redaktör på Skolbiblioteket 
före 1970 och det var han som tog initiativ till att tidskriften bytte namn till 
Barn & Kultur. Brattström tog över som redaktör efter Barbro Blomberg, då 
hon fick arbete på Nationalencyklopedin. Brattström och Blomberg delade 
dock på arbetet i flera år, Brattström var redaktör för innehållet medan 
Blomberg gjorde layout och original samt hjälpte till med innehåll då och då.290

År 2004 tog Kent Björnsson över som chef för BTJ Förlag och som 
redaktör för Barn & Kultur efter Charlotte Brattström. Brattström är 
fortfarande med i tidskriftens redaktionskommitté tillsammans med Anette 
Ekström, chef för skolbibliotekscentralen i Hässleholm, Christer Holmqvist, 
förste bibliotekarie vid Biblioteksenheten på Utbildningsdepartementet och 
Christina Svensson, filmkonsulent på Landstinget Västmanland.291 Enligt 
uppgift från Brattström har Barn & Kultur idag har cirka 1 300 prenumeranter 
men tidigare har de haft omkring 3 000.  

När jag skickade mina frågor till Charlotte Brattström undrade jag om det 
var något hon ville att jag skulle veta som jag inte frågat om. Hon svarade att 
Barn & Kultur aldrig haft en heltidsanställd redaktör utan de har samtidigt 
arbetat med annat inom området. Dessutom betonade hon att det alltid funnits 
en redaktionskommitté och att de är en viktig del av arbetet som bidrar med 
sina erfarenheter och kontaktnät. Hon skrev att kommittén ”spelar en aktiv roll, 
är med och lägger upp varje nummer, föreslår artiklar och författare”292. Under 
Charlotte Brattströms år som redaktör var Christer Holmqvist och Christina 
Svensson med i redaktionskommittén.  

Jag frågade Brattström om vilken målsättning Barn & Kultur har och hon 
svarade att strävan alltid varit, att vara en praktisk metodtidskrift och att en 
ledstjärna varit ”så här gör jag”293. Artikelförfattarna har skrivit för att andra 

                                                 
290 E-post från Charlotte Brattström 10 maj 2004. 
291 Information från BTJ:s webbplats http://www.btj.se/forlag/barn_kultur/red.html (7 maj 2004). 
292 E-post från Charlotte Brattström 4 maj 2004. 
293 E-post från Charlotte Brattström 15 april 2004. 
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ska kunna ta efter och arbeta på ett liknande sätt. Brattström tycker att det är ett 
mål som funnits med sedan Skolbiblioteket. I en artikel i Barn & Kultur 2004 
skriver Brattström om Skolbiblioteket och där citerar hon den förste redaktören, 
Lorerntz Larson: ”’det är framför allt genom att samla och till kollegor över 
hela landet förmedla erfarenheter och uppslag som vi hoppas kunna bli till 
nytta’”294.  Brattström skrev att målsättningen vidgades vid namnbytet 1970, då 
tog man in även allmänkulturen.  

På frågan om hon tyckte att Barn & Kulturs målgrupp förändrats genom 
åren svarade Brattström, att från början riktade man sig till lärare och skol-
bibliotekarier, men att det vidgades till att innefatta även barnbibliotekarier, 
kulturpedagoger och alla som arbetar med kultur för barn. 

I arbetet med undersökning tyckte jag att det verkade som om det förekom 
fler debatterande artiklar på 1970- och 1980-talen än vad det gjorde senare. Jag 
frågade Brattström om detta och hon trodde också att det var så och skrev: 
”Framför allt 70-talet var gyllene tider för biblioteksverksamhet. Idag är folk 
trötta och tysta.”295. 

De läsfrämjande projekt och kampanjer som det skrivits om i Barn & 
Kultur är självfallet inte de enda som förekommit och jag har funderat över hur 
urval av artiklar gått till. Jag fick svar av Brattström, som skrev att det händer 
att artikelförfattare skickar in artiklar som de vill ha publicerade men det är 
inte så vanligt: ”Folk ringer oftast först och då kan man diskutera. Eller vi 
träffas, folk för fram en idé och sedan beställer vi artikeln. Kontaktnätet är 
jätteviktigt”296. Mestadels beställer Barn & Kultur artiklar eftersom numrets 
helhet är viktig, Brattström skrev: ”Vi har en plan för varje nummer, diskuterar 
lämpliga artiklar och författare. Om man tar något inskickat ska det passa in i 
numret. Viktigt för helheten.”297

Jag undrade också över hur de valt ut artiklarna om läsfrämjande projekt 
och om det ska vara något särskilt med projekten som presenteras i Barn & 
Kultur. Brattström svarade, att hon tycker att projektet ska vara speciellt och 
inte något som alla andra gör. Barn & Kultur ser också gärna att det är något 
som andra kan applicera. 

 

                                                 
294 Brattström, Charlotte, 2004:1, ”Skolbiblioteket – Barn & Kulturs ursprung”, s. 15.  
295 E-post från Charlotte Brattström 4 maj 2004. 
296 E-post från Charlotte Brattström 4 maj 2004. 
297 E-post från Charlotte Brattström 4 maj 2004. 
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Avslutande diskussion 

Det har varit intressant att gå igenom alla de 34 årgångarna av Barn & Kultur. 
De är tidsdokument som man kan känna igen sig i och som väcker nya tankar 
och funderingar. Att läsa artiklarna har varit lärorikt och spännande, trots all 
den tid det upptagit hade jag inte velat gå miste om det. Det kommer att vara en 
tillgång då jag utexamineras som bibliotekarie för nu vet jag mer om hur man 
arbetat med läslust och läsfrämjande samt annan barnkultur de senaste dryga 
30 åren. Samtidigt som artiklarna tydliggör hur mycket som hänt genom åren 
så har jag ibland upptäckt att det ur vissa aspekter hänt ganska lite. 

Jag har funderat över Chambers läscirkel och tycker att den förklarar hur 
läsande och läslust fungerar för mig. Mamma knuffade in mig i hjulet, delvis 
genom att hon – som Chambers, Nilsson och Norström lyfte fram – själv läste 
och på så sätt gjorde mig uppmärksam på att så ska det vara. Mitt hjul har inte 
slutat snurra, jag jagar ständigt nya läsupplevelser och återupplever gamla 
favoritböcker. Jag vill i mitt framtida yrke ägna mig åt läsfrämjande och har 
funnit mycket inspiration i Barn & Kultur. Det har varit uppfriskande att ta del 
av alla visioner som genom åren fått utrymme i artiklarna.  

Artikelmaterialet är så omfattande att det omöjligt går att ta med allt, 
därför kommer jag nedan i underrubriker att koncentrera mig på utvalda teman, 
som är representativa för perioden.   

Läsfrämjande projekt och initiativ 
Det finns olika motiv för att väcka läslust och för läsfrämjande. I artiklarna 
som jag arbetat med finns det många bakomliggande orsaker till att man vill att 
barn ska tycka om att läsa. Vid läsinlärning är det viktigt att stimulera barnet, 
till exempel genom boklek eller genom en bok som väcker barnets nyfikenhet, 
det skriver både Bruno Bettelheim/Karen Zelan och Susanna Ekström/Britt 
Isaksson. Lusten blir en drivkraft för läsinläsning och i förlängningen också för 
kunskap. Det är viktigt att man kan läsa och skriva för att klara sig i samhället - 
det är också ett motiv till att väcka läslust.  
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Från 1983 och framåt har Barn & Kultur publicerat många artiklar om läs-
främjande projekt och initiativ. Då man ser till artikelmaterialet från 1980-talet 
fram till 2003 så har antalet artiklar om läsfrämjande projekt ökat och det tyder 
på att det också förekommer allt fler läsfrämjande projekt i Sverige. 
Uppsatsens första läsfrämjande projekt var Barnbibliotek 70, en PR-vecka för 
barn-biblioteksverksamhet, som banade väg för en ny barnbiblioteksavdelning 
på Kulturhuset i Stockholm. Jag förutsätter att det förekom andra läsfrämjande 
projekt och initiativ i Sverige under 1970-talet, men då de inte tagits upp i 
Barn & Kultur så ligger de utanför uppsatsens syfte.  

På 1980-talet blev PR-veckor i samma anda som Barnbibliotek 70 vanliga 
och temaveckor med fokus på boken blev till återkommande arrangemang i 
skolor och på bibliotek. På 1990-talet blev det vanligt att biblioteken sam-
arbetade med BVC, bland annat genom att man på BVC delade ut presentkort 
som föräldrarna kunde byta mot en bok på biblioteket. Idag är den typen av 
samarbeten vanliga i Sverige. 

Många av de läsfrämjande projekten och initiativen lyfter fram de vuxnas 
roll. Både Aidan Chambers och Jan Nilsson skriver om hur föräldrar och andra 
vuxnas kan påverka barn och ungdomars läsning. Chambers läscirkel och läs-
program lyfter fram hur vuxna kan stimulera barn till att läsa, han lägger stor 
vikt vid att välja böcker, att läsa (förstås) och att få respons. Boksamtalet 
kommer också upp i många projekt, Chambers teorier har varit en uttalad 
inspirationskälla för flera av de projekt som tagits upp i Barn & Kultur och 
även i andra projekt märks liknande tankegångar.  

Läsa tillsammans 
”Är det roligt att läsa för och med barn, månne?”298 löd en rubrik på 1970-talet. 
I Barn & Kultur har många uttryckt att det är det och dessutom lyft fram hur 
viktigt det är för att barnet ska stimuleras till att läsa. Barnbibliotekarien 
Margot Bredelius skrev 1978 att närheten är viktig då barn och vuxen läser till-
samman och Susanna Ekström skrev 1974 om att den positiva läsupplevelsen 
förstärks då man läser tillsammans. 

Aidan Chambers och Jan Nilsson tycker också att det är viktigt att läsa 
tillsammans. De menar att högläsning är något man kan fortsätta med efter det 
att barnet lärt sig läsa. I början kanske böcker på en intellektuellt stimulerande 
nivå är för svåra att läsa själv, men högläsning passar även för äldre barn och 

                                                 
298 Magnusson, 1979:5, s. 110. 
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ungdomar. Högläsning skapar, enligt Ekström och Isaksson, gruppgemenskap 
och ger delade läsupplevelser.  

Läsinlärning 
I undersökningsmaterialet ingick artiklar om läsinlärning och läslust på 1980- 
och 1990-talet. På 1980-talet skrev Monica Åhs att det var viktigt att stimulera 
och inspirera barn till läsning. Hon tyckte, liksom Bruno Bettelheim och Karen 
Zelan, att valet av böcker är viktigt för nybörjarläsare, böckerna måste locka 
till läsning. Finns det inte läslust blir läsinlärningen betydligt svårare och 
framför allt tråkig. Samma tankar fanns hos Ragnhild Söderbergh, men i en 
annorlunda tappning. Hon ville att läsinlärningen skulle vara en lustfylld lek 
som skulle väcka barnens läslust. Susanna Ekström och Britt Isaksson skriver i 
Bildglädje och läslust att de arbetar just med lek vid läsinlärning i förskolan. 

Vad ska barn och ungdomar läsa? 
Det har förekommit olika åsikter om vad barn och ungdomar bör läsa i Barn & 
Kultur under perioden. Litteraturutredningen 68 skrev om att främja läsningen 
av så kallad god litteratur och Lgr 80 talade om att skolan skulle avslöja och 
motarbeta den ”konstnärligt undermåliga” barn- och ungdomslitteraturen. I 
skräplitteraturdebatten menade vissa att det bara var viktigt om den ”rätta” 
litteraturen väckte läslust. Det är i princip samma debatt idag som på 1970-
talet. Somliga tycker att barn och ungdomar ska läsa rätt litteratur och vill 
stoppa så kallad skräplitteratur. Andra tycker att det är fel att bestämma och 
styra över vad barn ska läsa och till den kategorin hör jag. 

Värderingar om bra och dålig litteratur kan kopplas till två av begreppen 
som Munch-Petersen skriver om, diversiv och formativ läsning. ”Skräp-
litteraturen” kan kallas för diversiv, den utmanar inte läsaren och avleder 
istället för att engagera. Den goda litteraturen är då formativ, den är 
utvecklande och ger läsaren en ny förståelse. Munch-Petersen påpekade dock 
att läsaren inte är mottaglig för det han/hon inte är beredd att acceptera och 
därför behöver formativ läsning inte utveckla läsaren mer än diversiv. 

Att läsa den ena sortens litteratur utesluter inte den andra. Den diversiva 
läsningen som Munch-Petersen bekriver är också värd något om den ger läs-
upplevelser. Jag vill lyfta fram upplevelseläsningen, den är ovärderlig. Jag 
tycker att det är viktigare att barn och ungdomar läser och tycker om det, än 
vad de läser, även om jag drar gränsen vid rasistisk och sexistisk litteratur. Det 
betyder inte att jag uppskattar all litteratur, tvärtom, men jag tror att om 
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läslusten infinner sig så söker man sig så småningom vidare och gör man inte 
det så är det viktiga att läsupplevelserna finns där. 

Sven Wernström skrev både på 1980- och 90-talet i Barn & Kultur att det 
bästa sättet att få barn att läsa är att ösa böcker över dem. I den sista artikeln 
var han dock orolig för den censur han tyckte tog över alla medier och upp-
manade därför föräldrar att leta efter fri och ocensurerad litteratur till barnen. 

Undervisning i barn- och ungdomslitteratur 
Undervisning i barn- och ungdomslitteratur på lärarhögskolor skrevs det om i 
Barn & Kultur redan på 1970-talet. Yrkesverksamma lärare hade uttryckt en 
önskan om att det skulle ingå i lärarutbildningen, man ville veta något om vad 
barnen hade för läsvanor. Lars Furuland tyckte dock att momentet borde ha 
hetat Barns och ungdoms läsning istället för Barn- och ungdomslitteratur. På 
1980-talet skrevs det om barnlitteraturmoment i både bibliotekarie- och lärar-
utbildningen och med Lgr 80 fick skönlitteraturen starkare fäste i skolan. På 
BHS var läsfrämjande en viktig del av utbildningen och bibliotekarie-
studerande fick gå ut i skolorna och bokprata inför barn och ungdom. På 1990-
talet var Max Lundgren bland de författare som besökte lärarhögskolorna och 
hade så kallade Författarfester, för att vända den negativa trenden att barn och 
ungdomar läste allt mindre. För att entusiasmera läsfrämjarna – lärarna - 
inkluderade författarfesterna lektioner och seminarier om skönlitteraturens roll 
i skolan. Det talades också om hur viktigt det var att lärare kan förmedla 
litteratur till elever på ett bra sätt.  

Idag erbjuder universiteten både kurser och moment i barn- och ungdoms-
litteratur och det verkar finnas ett stort intresse. Jag tycker att det vore önskvärt 
att tala mer om litteratur och även pedagogik på biblioteksutbildningarna idag. 
Läsfrämjande är och kommer sannolikt alltid att vara en del av bibliotekarie-
yrket, jag skulle mer än gärna bokpratatat för skolelever som en del av 
utbildningen. Det är inte alltid så lätt som man kan tro att förmedla läsglädje 
och läsupplevelser. 

Alla barn och ungdomars rätt till läslust 
Aidan Chambers skriver att oavsett de individuella behoven spelar litteraturen 
en viktig roll i alla barns liv. Alla barn och ungdomar har rätt till läs-
upplevelser, de som har lässvårigheter eller handikapp innefattas självklart 
också och i Barn & Kultur har man under perioden uppmärksammat det. Under 
de 34 år som undersökningen omfattar tycker jag att tidskriften prickat i 
princip alla tänkbara målgrupper. 
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På 1970-talet skrev Karl-Erik Johansson i Backe om sitt arbete med att 
bearbeta böcker till lättlästa versioner för att nå handikappade barn. Lättlästa 
böcker är en viktig tillgång för dem som av någon anledning har svårt att läsa. 
C-G Olderius skrev på 1980-talet om en bredare produktion av kassettböcker 
som initierats i första hand för att även synskadade skulle kunna köpa egna 
böcker. Han tänkte dock längre än så och talade visionärt om att kassettboken 
skulle slå igenom stort innan millenieskiftet. Idag är kassett- och cd-böcker 
väldigt populära så Olderius hade helt rätt. 

På 1990-talet skrevs det om Gun Hållander och Siv Aronsson, som då de 
var missnöjda med utbudet av lättlästa böcker startade förlaget Hegas. 
Författaren Hans Peterson skrev om hur viktigt det är med bra lättlästa böcker 
eftersom de ska väcka läslust som för läsaren vidare mot nya utmaningar. Lena 
Bergman skrev om talböcker, som en väg för barn med lässvårigheter att få ta 
del av läsupplevelser. Det förekom också läsfrämjande projekt som med tal-
bokens hjälp skulle väcka läslust. Invandrarbarnens rätt till läsupplevelser upp-
märksammades också i flera artiklar. Det poängterades att läsglädje är en väg 
till det svenska språket, men också att invandrarbarn och –ungdom har rätt till 
läsupplevelser även på sitt hemspråk. 

2003 var internationella handikappåret och då lyftes handikappades rätt till 
läsupplevelser och litteratur fram. Det skrevs artiklar om Äppelbiblioteket i 
Härnösand som är ett bibliotek för handikappade barn och om att äppelmärka 
böcker. Jenny Nilsson skrev om synskadade barns rätt till läslust och att det 
måste produceras medier som de kan ta till sig, som t.ex. punktskrift, DAISY-
skivor och taktila bilder. 

Urvalet av artiklar i Barn & Kultur 
Genom Charlotte Brattström har jag fått reda på att Barn & Kultur oftast 
beställer artiklar eftersom numret som helhet har stor betydelse. Det före-
kommer att redaktionen kontaktas av artikelförfattare som vill att de ska 
publicera en artikel, det leder då oftast till att de bokar ett möte för att träffas 
och diskutera.  

Å ena sidan betyder det att Barn & Kultur har en tydlig målsättning för 
tidskriften och att man arbetar med helheten, det är positivt. Å andra sidan 
betyder det att innehållet styrs av BTJ, som är en maktfaktor inom biblioteks-
sektorn. Efter att ha gått igenom så många nummer och artiklar måste jag dock 
säga att Barn & Kultur erbjuder en bredd av artiklar om det mesta inom 
barnkulturområdet. Barn & Kultur är en metodtidskrift som lyfter fram många 
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olika typer av projekt, verksamheter och tankar som ska inspirera andra att ta 
efter.  

Slutord 
På 1970-talet var debattlusten större än idag och i Barn & Kultur gav 
artikelförfattarna varandra svar på tal. Efter den biblioteksexpansion som tagit 
fart på 1960-talet och litteraturutredningen 1968 hade biblioteket en självklar 
plats i samhället. Bibliotekets roll förstärktes med den nya kulturpolitiken 1974 
och Lgr 69 uttryckte att undervisningen i svenska skulle stimulera elevernas 
läslust och lyfte fram upplevelseläsning. 1980-talet kom med läsfrämjande 
projekt och initiativ och Lgr 80 gav skönlitteraturen en än starkare roll i 
skolan. Den debatt om skräplitteratur som förts i Barn & Kultur under 1970-
talet fortsatte. Samarbeten mellan olika verksamheter presenterades och erbjöd 
nya läsfrämjande möjligheter. Exempel är samarbete mellan bibliotek och bok-
handel samt mellan bibliotek och logopeder. Årets bibliotekarie 1989, Larry 
Lempert, fick frågan om han trodde att boken spelat ut sin roll till följd av alla 
nya media och IT. Han svarade dock lugnt att han trodde att man skulle läsa 
massor år 2000.  

Under 1990-talet kunde man läsa om en uppsjö av spännande vägar att 
väcka läslust hos barn och ungdomar. Bland annat användes filmer som 
baserades på böcker i det lässtimulerande arbetet och det blev vanligt att 
biblioteken samarbetade med BVC för att fånga barn och föräldrar så tidigt 
som möjligt. Enligt UNESCO:s folkbiblioteksmanifest 1994 ingår det i folk-
bibliotekens uppgifter att se till att tidigt skapa starka läsvanor hos barn och 
stimulera deras fantasi och 1997 kom bibliotekslagen som ytterligare befäste 
bibliotekens läsfrämjande uppgift. Det är svårt att säga om, och i så fall hur, det 
påverkat artiklarna i Barn & Kultur, men faktum är att under 1990-talet 
presenterades väldigt många läsfrämjande projekt och initiativ.  

Det är synd att den idag rådande läroplanen, Lpo 94, inte lika tydligt som 
sina föregångare går in på läsning. Tillsammans med biblioteken har skolan 
nog de bästa möjligheterna att främja läsandet. Biblioteken kan med sin upp-
sökande verksamhet nå ut till en del, men skolan har den fördelen att alla barn 
måste gå i skolan. Där finns möjlighet att fånga upp de barn och ungdomar som 
inte kommer från ett hem där de stimuleras till läsning. I en perfekt värld skulle 
alla barn i tidig ålder stimuleras till läsning av föräldrar som är vana och 
intresserade läsare. Så är inte fallet och man måste fortsätta att försöka nå ut till 
alla barn och ungdomar. I den nya målsättningen för folkbibliotekens barn- och 
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ungdomsverksamhet som lades fram 2003 så står det att biblioteket inte bara 
ska stimulera till läslust utan också vara aktivt och uppsökande.  

Läsfrämjandet har korsbefruktats och man har inspirerat varandra, 
artiklarna från 2000-2003 visar att trenden fortsätter. Trots 1990-talets 
nedskärningar är läslust och läsfrämjande i allra högsta grad aktuellt.  
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Sammanfattning 

Uppsatsens övergripande syfte var att studera vad som skrivits om läslust och 
läsfrämjande, för barn och ungdomar, i tidskriften Barn & Kultur 1970-2003. 
Undersökningen kom att omfatta drygt 200 artiklar som jag presenterar under 
fyra rubriker, 1970-, 1980-, 1990-tal samt 2000-2003, under vilka artiklarna 
grupperats tematiskt. Undersökningen avslutas med kapitlet Om Barn & 
Kultur, som framför allt redogör för den information jag fått via e-postkontakt 
med Charlotte Brattström, före detta redaktör på Barn & Kultur. 

Jag presenterar nedan mina frågeställningar med en kortfattad beskrivning 
av undersökningens resultat: 

 Vilka läsfrämjande metoder framkommer i artiklarna? – Från 1980-talet 
och framåt kom undersökningen att domineras av artiklar om läsfrämjande 
projekt och initiativ. Olika läsfrämjande metoder presenteras, bland annat 
temaveckor, samarbeten med till exempel BVC, boklek och bok/film-
projekt.  

Vilka målgrupper tas upp i artiklarna? – Under perioden tar Barn & Kultur 
upp läsfrämjande för alla tänkbara målgrupper. Läsfrämjandet omfattar 
bland annat barn och ungdomar med handikapp, med invandrarbakgrund, 
med lässvårigheter.  

Vilka olika synsätt på läsning och läslust finns i artiklarna? – Olika sätt att 
se på läsning och läslust finns i artikelmaterialet. Till exempel har vissa 
artiklar hårt kritiserat så kallad skräplitteratur och betonat vikten av att läsa 
och uppskatta ”god” litteratur, medan andra har haft en öppnare attityd.  

Hur har urvalet av artiklar som publicerats i Barn & Kultur gått till? – I 
de allra flesta fall har Barn & Kulturs redaktion beställt artiklar då numret 
som helhet har stor betydelse. 
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För att sätta in artiklarna i ett sammanhang presenterar kapitlet Influenser 
utvalda faktorer som på olika sätt påverkat perioden. Kapitlet är indelat i tre 
rubriker, Kulturpolitik, Bibliotek och Skola. Under den första rubriken, 
Kulturpolitik, tar jag kortfattat upp Litteraturutredningen 1968, den kultur-
politiska reformen 1974 samt Kulturutredningens slutbetänkande 1995. 
Bibliotek lyfter fram det som sägs om bibliotekets läsfrämjande uppgift i 
UNESCO:s folkbiblioteksmanifest 1994, Bibliotekslagen 1997 samt den nya 
målsättningen för folkbibliotekens barn- och ungdomsverksamhet från 2003. 
Rubriken Skola omfattar vad läroplanerna från 1969, 1980 och 1994 säger om 
att läsa samt en kort beskrivning av PUG-projektet 1973-76.  

Jag har valt teoretiska utgångspunkter som ligger nära de metoder och 
tankar som förekommit i artiklar i Barn & Kultur. Under kapitlets första rubrik, 
För lust och utveckling – didaktik, presenterar jag utvalda metoder för att 
stimulera till läslust som jag hämtat från pedagogerna Aidan Chambers, Jan 
Nilsson samt Susanna Ekström och Britt Isaksson. Rubriken Med lusten som 
drivkraft – pedagogisk psykologi tar upp Bruno Bettelheim och Karen Zelans 
teorier om läsinlärning, de menar att läslusten är en viktig drivkraft för att lära 
sig läsa. Den sista rubriken, Tre sätt att läsa – litteratursociologi innehåller en 
kortfattad beskrivning av Erland Munch-Petersens användning av begreppen 
konfirmativ, diversiv och formativ läsning.  

Uppsatsens sista kapitel, Avslutande diskussion, tar upp utvalda teman från 
undersökningen: Läsfrämjande projekt och initiativ, Läsa tillsammans, 
Läsinlärning, Vad ska barn och ungdomar läsa?, Alla barn och ungdomars 
rätt till läslust, Undervisning i barn- och ungdomslitteratur samt Urvalet av 
artiklar i Barn & Kultur. 
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