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Victoria Trygg, Eskilstuna stads- och länsbibliotek
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Landstinget Sörmland har från 2001 givit anslag till länsbiblioteket för ytterligare
läsfrämjande arbete. Läsprojektet LäsNu pågår från 2001 till 2002 i Södermanlands län. En
projektledare, Victoria Trygg, anställdes i augusti 2001 vid länsbiblioteket inom Eskilstuna
stads- och länsbibliotek.
Syftet med projektet är att öka intresset för läsning, främst bland de vuxna och unga vuxna,
som idag inte tar del av böcker och läsning. Enligt uppgifter från bland annat Statens
kulturråd har barns läsning och vuxnas högläsning för barn minskat oroväckande under senare
år. Genom att försöka motivera fler vuxna att läsa böcker kan i förlängningen högläsningen
för barn och barns egen läsning komma att öka.

Projektledaren samarbetar med kommunbiblioteken, med studieförbund och folkhögskolor
samt övrig vuxenutbildning, fackförbund och invandrarorganisationer i länet för att genom
dem nå olika grupper av människor. Ett samarbete sker även med Läsrörelsen – en
riksövergripande läskampanj.  Kommunbibliotekens läsfrämjande arbete gentemot barn och
vuxna är en grund för läsprojektet. Riklig och nära tillgång till böcker och stimulans till
läsning hör ihop.

Till projektet finns en referensgrupp knuten som består av representanter för
Länsbildningsförbundet, kommunbibliotek, studieförbund och folkhögskolor.

Förutom referensgruppen finns en läsrörelsegrupp för Sörmland med personer som
representerar kommunbiblioteken. Gruppen träffas en eller två gånger per termin för att
planera och informera varandra om läsfrämjande aktiviteter samt ta del av erfarenheterna från
projektet LäsNu.
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Hösten 2001 ägnades åt uppsökande verksamhet och bildande av nätverk för att förankra
LäsNus verksamhet bland de olika målgrupperna.

Den utåtriktade verksamheten kom i gång under våren 2002. Ett av flera arrangemang som
LäsNu har genomfört är en utbildning för personer som vill leda läsecirklar, så kallade
Läsrum. Utbildningen har givits under två dagar med cirka tre veckors mellanrum mellan
varje utbildningstillfälle. Under dag 1 har Britt Isaksson, tidigare bibliotekschef, medverkat.
Hon är bland annat författare till boken ”Om tjocka böcker och tunna”. Denna bok har
använts som kursbok och fokus på dagen har varit läsningens betydelse och hur man väcker
läslust. Dag två har letts av folkbildaren Dan Danermark som diskuterat gruppdynamik. Till
detta utbildningstillfälle har kursdeltagarna fått läsa en gemensam skönlitterär bok som sedan
har diskuterats. Syftet med diskussionen var att visa på olika metoder för att leda en
läsecirkel.

Projektet har också arrangerat ett lästält på en fotbollscup, en poesiturné, en läsecirkel för
interner på ett fängelse och en cirkel på ett datortek med en grupp invandrare som studerar
svenska. Poesiturnén var ett samarbete mellan Länsbildningsförbundet, LäsNu och
skrivarkursen på Åsa folkhögskola. Förutom deltagarna på skrivarlinjen medverkade också
poeten Bob Hansson, känd från bland annat poetryslam-sammanhang. Under turnén besöktes



folkhögskolor, bibliotek och en rockklubb. Det var många som kom för att lyssna till Bob
Hanssons utlevelsepoesi.

Lästältet på fotbollscupen i Trosa var välbesökt. Barn i åldern 9 –12 år, syskon  och föräldrar
kunde komma till tältet för olika aktiviteter som sagostund, ansiktsmålning med mera. LäsNu
delade även ut en bok till alla barn.

Till projektet finns en hemsida med projektbeskrivning, tips på läsfrämjande aktiviteter och
böcker, bokcitat med mera. Adressen till hemsidan är www.lasnu.net. LäsNu har även tagit
fram en broschyr som presenterar projektet och broschyren har distribuerats ut i hela länet och
till länsbibliotek i landet.
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Projektet avslutas i december 2002 och till dess skall en rapport vara klar som diskuterar
betydelsen av projektet och ger förslag inför framtiden.

Förslagen innebär bland annat att länsbiblioteket skulle fortsätta med utbildningen för
läsecirkelledare och att referensgruppen omvandlas till en idé- och informationsgrupp med
länsbiblioteket som sammankallande.




