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Läsvågen/projektgruppen 
 
5 februari 2016 
 
 
 

Definitioner för begrepp inom Läsvågen 
 
Det finns ett antal begrepp som är vitala för genomförandet av Läsvågen. Dessa är 
 

boksamtal – cirkel – delaktighet - samarbete – 
 biblioteket som mötesplats – mångfald - tillgänglighet 

 
 Här är en beskrivning av hur dessa begrepp ska tolkas inom Läsvågen. 
 

Boksamtal  
Minst 90 % av medarbetarna inom Götabiblioteken ska delta i boksamtal. För att räknas 
som boksamtal i detta projekt ska boksamtalet minst innehålla grundnivån i Aidan 
Chambers modell, det vill säga med frågorna om vad som upplevdes som a) positivt, b) 
negativt, c) vilka frågor som väcktes och d) vilka samband man ser i texten. 

 
Boksamtalen ska helst göras med biblioteksbesökare eller målgrupper som biblioteket 
prioriterar, men om det inte är möjligt kan det även hållas med arbetskamrat, familj 
eller vänner. 

 
Vi rekommenderar att bibliotekscheferna skapar förutsättningar för att personalen ska 
kunna hålla boksamtalen med besökare och prioriterade målgrupper. 

 
Som uppföljning på boksamtalen ska de dokumenteras genom att man skriftligt 
beskriver vilken bok man använt vid boksamtalet samt kort reflekterar över samtalet. 
Det kommer att finnas en enkel mall på Läsvågens hemsida för detta. Dokumentet 
samlas av processledarna och levereras till projektledaren månadsvis. 

 
Processledarna får i uppdrag att följa upp att boksamtalen sker, men det är 
bibliotekscheferna som har det yttersta ansvaret. 
 

Cirkel 
Det är centralt i Läsvågen att biblioteken använder och utvecklar cirkel som mötesform 
för samtal om böcker, för skrivande, berättande etcetera. 
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En cirkel innebär i detta projekt att det är minst tre (3) personer som deltar. Det räcker 
med ett man träffas vi ett tillfälle. Man samlas för att prata om en eller flera böcker etc. 
på ett interaktivt sätt, det vill säga även deltagarna ska vara aktiva. De handlar alltså 
inte enbart att berätta om något och att deltagarna lyssnar. Exempel på aktiviteter i 
cirkel är boksnack, ett boktipstillfälle med eller utan tema, återkommande bokcirkel, 
berättande, högläsning med samtal, skrivande med mera. 
 

Delaktighet 
För att förstå hur man kan skapa interaktivitet kan man ta stöd av delaktighetsmodeller. 
De som presenteras här är skrivna med barn i åtanke, men det är överförbart till unga 
och vuxna. Den första är framställd av sociologen Roger Hart och den andra av Harry 
Shier som arbetar med ungdomars rätt att få uttrycka sig. I båda modellerna kan man 
byta ut ordet barn mot biblioteksbesökare. 
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Samarbete 
I nära anslutning till detta är begreppet samarbete. Det är uttalat att Läsvågen-
aktiviteter ska ske i dialog och samarbete med målgrupper, mellan bibliotek inom 
Götabiblioteken och med andra organisationer. 
 
Även i Bibliotekslagen beskrivs vikten av samarbete: 
11 § Varje landsting och de kommuner som inte ingår i ett landsting ska bedriva 
regional biblioteksverksamhet med syfte att främja samarbete, verksamhetsutveckling 
och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet. 
 
Med samarbete avses i detta projekt en avgränsad uppgift som tas fram och bedrivs 
gemensamt av två eller flera tillsammans och med gemensamt syfte. Samarbete är något 
som görs med ett aktivt engagemang från alla parter. 
 

Biblioteket som mötesplats 
I projektet Läsvågen är tänkt att biblioteket ska utvecklas som mötesplats. 
 
Att utveckla biblioteket som mötesplats kan förvisso innebära att man använder det 
fysiska bibliotekets utrymmen på ett annat sätt. Men i Läsvågen innebär det även att 
biblioteket tillfälligt uppstår på en annan plats, kanske där målgruppen befinner sig eller 
platsen för den organisation man samarbetar med. 
 

Mångfald 
Begreppen mångfald och tillgänglighet berör varandra. 
 
Med mångfald avses i detta projekt att det i målgruppen för aktiviteten finns en 
mångfald i form av olika etnicitet, kultur, sexualitet, genus, socioekonomisk tillhörighet, 
funktionalitet, religion och ålder. 
 

Tillgänglighet 
Begreppen tillgänglighet och mångfald berör varandra. 
 
Med tillgänglighet avses i detta projekt att man i aktiviteter tillgodoser tillgänglighet 
enligt Diskrimineringslagen samt Bibliotekslagen. 
 
Bibliotekslagen 
 
4 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet  
åt personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika  
behov och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna  
ta del av information. 

http://www.do.se/om-diskriminering/vad-ar-diskriminering/#bristande-tillganglighet
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5 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt 
de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska, bland 
annat genom att erbjuda litteratur på 
1. de nationella minoritetsspråken, 
2. andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska, och 
3. lättläst svenska. 
 
6 § Varje kommun ska ha folkbibliotek. Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla  
och anpassade till användarnas behov.  
 
Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet. 
 
7 § Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur. 
 
Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan 
användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet. 
 
8 § Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att 
främja deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda 
litteratur utifrån deras behov och förutsättningar. 
 
 


