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Barn är allas angelägenhet!
Att barns och ungas läsförståelse blivit allt sämre har väl knappast undgått någon. Resultaten 
från de internationella undersökningarna PISA och PIRLS, som bland annat mäter 15-åringars 
respektive 10-åringars läsförståelse, har skapat rubriker och debatt. 
Resultaten från den senaste PISA-undersökningen släpps i december och det ska bli intressant 
att se om trenden fortsätter.
I Litteraturutredningens forskningsantologi, som du läser mer om på sid 4, sammanställs forskning om lit-
teraturens ställning. Jag tycker att det är positivt att en så mjuk aspekt som läsglädje lyfts fram, sambandet 
mellan läsglädje och läsprestationer är påtaglig. Kanske inget som överraskar oss men att det finns forsk-
ning som stödjer detta kan leda till åtgärder. Och vad är då närmare till hands än lässtimulerande arbete, 
en av barnbibliotekariernas spetskompetenser! 

I antologin menar man att vad som behövs är nya metoder och tillämpningar, lässtimulans och förebilder. Just förebilder arbetar man 
med i projektet Att läsa är också en sport som du kan läsa mer om på sidan 7.

Olika sätt att förmedla läsglädje finns det flera exempel på i detta nummer av Länsnytt. Läs till exempel om den genomarbetade meto-
den man arbetat fram i projektet Memmo och Mysen på sidan 7, om Salems biblioteks julkalender på sidan 13 och Sagofestival i Tum-
ba på sidan 15.

Jag lyssnade nyligen på Lisa Adamson, doktorand på Göteborgs universitet med inriktning IT och litteracitet. Hon talade om digitala-
litteracitet, och nämnde bland annat fanfiction, när ungdomar skriver egna berättelser om sina favoritkaraktärer, och Oyster, ett kom-
mande Spotify för böcker. Kan form och tillgänglighet göra susen för läslusten? Hon sa också att i den digitala litteraciteten är den so-
ciala förmågan central. Jag är inte så säker på det. Den sociala förmågan öppnar möjligheten till social läsning i allra högsta grad, men 
är inte avgörande. Dessutom kan det digitala umgänget underlätta mycket för personer med nedsatt social förmåga. Det är en komplex 
fråga med många sidor. Jag ser fram emot att följa Lisa Adamsons forskning!

Litteraturutredningens betänkande och förslag som gäller barn och bibliotek skriver jag om på sidan 4. Utredningen fick inga peng-
ar att göra av med, men just därför att de omfördelat och omprioriterat de medel som redan finns kanske förslagen blir till verklighet. 
Och apropå prioriteringar skriver jag på sidan 5 om den stora Frågan: vad innebär det egentligen att prioritera barn och unga? Hur vet 
vi att vi gör det? 

I höst kom nyheten att regeringen avser att utreda hur FN:s konvention om 
barnets rättigheter, Barnkonventionen, skulle kunna antas som lag i Sverige. 
En rad länder har införlivat den i lagstiftningen. I Norge har det bland annat 
betytt att barns rättsliga ställning stärkts. På den punkten har Sverige fått 
upprepad kritik från FN:s barnrättskommitté. Arbetsgruppen som ska arbeta 
med frågan i Sverige ska först kartlägga hur Barnkonventionens ställning är i 
Sverige. Kan man säga ”äntligen”, 23 år efter konventionens tillkomst?

Pia Borrman
Regionbibliotek Stockholm Foto: Annika Lissenko
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Lena Lundgren-dagen 13 februari. Andra onsdagen i februari varje 
år arrangerar Regionbiblioteket en konferens med fokus på barn-
bibliotek och forskning. Inbjudan kommer senare men boka in 
dagen redan nu!

Kulturrådets webbplats om barn- och ungdomskultur. Goda exem-
pel, aktuell forskning och nyheter inom barnkulturområdet med fo-
kus på barns delaktighet och eget skapande. http://www.bolla.se/

Den internationella mätningen av läsförståelse hos elever i åk 
4, PIRLS, släpper det senaste resultatet den 11 december. http://
timss.bc.edu/

Dags att höja ribban!? En rapport om samverkan mellan barn-
hälsovård och bibliotek kring små barns språk- och litteracitets-
utveckling. Region Halland har uppdragit åt Kerstin Rydsjö att 
gå igenom läsfrämjandemodeller från olika delar av världen. Hon 
föreslår i rapporten en nationell satsning för att sprida de lokala 
och regionala satsningar som gjorts. Precis vad som föreslås i Lit-
teraturutredningen! Ladda ner eller beställ: http://www.regionhal-
land.se/sv/utveckling-och-tillvaxt/bestall-och-ladda-ner/kultur/re-
gionbiblioteket/dags-att-hoja-ribban/
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 Enligt PIRLS-undersökningen* 2006 har 
svenska 10-åringars läsförmåga försäm-
rats något och andelen mycket goda läsa-
re minskat på senare år. Senaste PISA-un-
dersökningen* visar sämre läsförståelse för 
15-åringar, nu ligger Sverige under genom-
snittet bland de länder där undersökning-
en görs. Man ser en procentuell ökning av 
de svaga läsarna, och bland dem har ande-
len pojkar ökat. Förändringarna i lästid är 
små men inte obetydliga och syns mest hos 
barn och unga. Både andelen läsare och den 
tid de ägnar läsning har gått ned. Nedgång-
en i läsförmåga motsvarar en hel årskurs, 
dvs. 4:orna 2006 läser på samma nivå som 
3:orna gjorde 1991.
   Socioekonomisk bakgrund har stor bety-
delse för att förklara skillnaderna. De svens-
ka elevernas läsfärdigheter var bättre när 
skolan var mer likvärdig och mindre indivi-
dualiserad menar forskarna. Attitydindexet 
som handlar om läsglädje visar att samban-
det med läsprestationer är påtagligt. För att 
förbättra elevers läsning krävs insatser för 

Litteraturutredningen om barn och unga

att öka läslusten och tid för läsning, öka 
likvärdigheten samt se över arbetsformer-
na för skolans läsundervisning menar man.
Ökad datoranvändning tycks inte bidra till 
att förbättra läsförmågan, vare sig i traditio-
nella medier eller i digitala. Det finns myck-
et begränsad tillgång till forskning som kan 
visa på samband mellan läsförmåga och da-
toranvändning, främst beroende på att läs-
förmågan är en komplex variabel som be-
stäms av många faktorer. Det är också svårt 
eftersom så många variabler samvarierar. 
Man kan se att i de länder där datoranvänd-
ningen ökade mest försämrades läsningen 
också mest. De mönster forskarna ändå ser 
stödjer en förskjutningsteoretisk förklaring. 
Det är alltså inte datoranvändningen i sig 
utan den tid den tar i anspråk som påverkar. 
Island är ett undantag enligt undersökning-
arna. Ett land med både hög datoranvänd-
ning och hög läsförståelse. Det här var ju 
så intressant att jag måste undersöka det vi-
dare. Enligt min kontakt på Island, Bryn-
hildur Þórarinsdóttir som är lektor i peda-

gogik på universitetet i Reykjavik, är bilden 
inte lika entydig. Åtminstone inte när det 
gäller ungdomarna. Hon menar att vi mås-
te lära oss av de barnen som verkligen gil-
lar att läsa, vad är det som är avgörande? 
”If we only tell them again and again that 
no kids read anymore - they are never go-
ing to become readers.”
Vad behövs då? Förebilder, nya former och 
tillämpningar, lässtimulans, aktivt underhåll 
av läsvanor menar man i forskningsantolo-
gin. Fler barn- och skolbibliotekarier tyck-
er jag att det låter som!

Litteraturutredningen

   Så kom då Litteraturutredningen med 
sitt slutbetänkande i september. Utredning-
en fick inte med sig några pengar att för-
dela utan föreslår en omfördelning av de 
medel som redan finns. För folkbiblioteken 
innebär detta att inköpsstödet till barn- och 
ungdomsmedier föreslås tas bort, liksom bi-
draget till lokala och regionala läsfrämjan-
deprojekt och det mesta av stödet till lit-
terära evenemang. Vad gäller inköpsstödet 
menar utredarna att detta statsbidrag för-
lorat i betydelse eftersom det inte längre är 
självklart att det är mer medier som behövs 
utan det kan finnas andra behov i verksam-
heten som är större. Inköpsstödet tillkom 
under den ekonomiska krisen på 1990-ta-
let som ett incitament att inte sänka med-
ieanslaget.
   Utredningen föreslår att resten av med-
len används till att finansiera och samordna 
nationella projekt. Exemplet de nämner är 
Bookstart (se nedan) som finns i flera länder.
Man menar också att de framgångsrika pro-
jekt som bedrivits i en kommun eller ett län 
ska kunna spridas till fler genom att de blir 
nationella projekt. 
   Litteraturutredningen föreslår ett läslyft 
för Sverige med det övergripande målet att 
alla i Sverige, oavsett bakgrund och förut-
sättningar, ska ha god läsfärdighet och möj-
lighet att ta del av litteratur. Man tar sikte 
på att tre delmål ska vara uppfyllda 2018:

Litteraturutredningen som tillsattes av regeringen 2011 gav ut en forskningsan-
tologi i mars i år. Forskarna representerar ett vitt fält, och här följer en myck-
et kort sammanfattning av det som rör barn och unga.

 Norrtälje stadsbibliotek      Foto: Pia Borrman
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1. Läsfärdighet och motivation att läsa 
bland i synnerhet barn i de yngre grund-
skoleklasserna ska öka markant. Här 
nämner man särskilt pojkar, barn med 
annat modersmål än svenska i hemmet 
samt barn med funktionshinder, t ex 
dyslexi.

2. Fler barn och unga än idag ska ta del 
av skön- och facklitteratur regelbundet.

3. Kunskapen om läsningens betydelse för 
utbildning och delaktighet i samhällsli-
vet ska öka i alla grupper som idag lä-
ser för lite.

För att få så stor uppslutning som möjligt 
anser man att Riksdagen ska fatta beslut 
om läslyftets mål. 
   Man föreslår också att Skolverket i sam-
arbete med folkbiblioteken och Centrum för 
lättläst får i uppdrag att starta försöksverk-
samhet med läsombud i förskolorna.  Man 
menar att det på en del förskolor saknas 

   På alla nivåer i det offentliga Sverige har 
man barn som prioriterad grupp inskriven i 
styrdokumenten. Man hör ofta personer på 
ledande poster i olika organisationer säga 
att de har barnens bästa för ögonen när de 
fattar beslut och att barnen kommer först 
när man nödgas prioritera. Gång på gång 
slås man av att det mest är läpparnas be-
kännelse. Det har blivit ett mantra, till intet 
förpliktigande. Kanske tror de att de priori-
terar barn, men de har inte satt sig ner och 
funderat över vad det skulle innebära att pri-
oritera barn i deras organisation. Om man 
prioriterar något innebär ju det att man gör 
det framför något annat. Man måste styra 
om resurser, kanske skära ner något annat 
man tycker är bra och viktigt. 
   Och vad innebär det egentligen rent prak-
tiskt på biblioteken? Ska personalen som ar-
betar med barn vara fler än de som arbetar 
med vuxna? Ska budgeten för barnmedier 

Att prioritera barn
vara högre än den för vuxenmedier, barnme-
dierna står ofta för mer än hälften av utlå-
nen? Ska barnbibliotekets publika yta vara 
större än den för de vuxna? Vilken infor-
mationsdisk stängs först vid problem med 
bemanningen?  Frågor man måste ta ställ-
ning till om man på allvar ska diskutera 
prioriteringar.
   Det finns ju andra saker att titta på också 
förstås. Vad signalerar vi till en 6-åring när 
vi har disken i för oss bekvämt upphöjt läge? 
Eller när disken är belamrad med en dator-
skärm, ställ med informationsmaterial samt 
en stor skylt med reklam om bibliotekets 
nästa evenemang. Ser barnet oss överhuvud-
taget mellan skärmarna? Barn (och många 
andra) är beroende av ett socialt möte inn-
an frågemötet kommer till stånd. 
• Att röra sig i biblioteket, söka kontakt 

med dem som kommer in i bibliote-
ket och underlätta dessa sociala möten, 

• att inse att alla på ett bibliotek möter 
barn, inte bara personalen på barnav-
delningen och

• att granska biblioteksrummet, bemö-
tandet och verksamhet utifrån barnets 
perspektiv,

det är exempel på saker alla bibliotek kan 
göra för att ägna särskild uppmärksamhet 
åt barn.
I statlig verksamhet är det lagstadgat att 
göra barnkonsekvensanalys när man fattar 
beslut. Läs om detta på t ex på Trafikver-
kets webbplats. En del kommuner gör ock-
så barnbokslut där man går igenom hur be-
slutsfattandet under året tagit hänsyn till 
barns bästa och låtit barn vara delaktiga. 
Det vore väl spännande att se ett bibliotek 
göra detta!

Pia Borrman
Regionbibliotek Stockholm

medvetenhet om språkutveckling . 83 % 
av alla barn i åldern 1-5 år går i förskolan 
och på detta sätt når man många barn, och 
får en utjämnande effekt. 
   Ytterligare ett förslag är att höja lärar-
nas kunskaper om barn- och ungdomslit-
teratur samt litteraturdidaktiska metoder. 
Jag tycker att det är märkligt att man inte 
nämner folkbibliotekens barnbibliotekarier 
eller skolbibliotekarierna med ett enda ord, 
yrkesgrupper som har barn- och ungdoms-
litteratur som en expertkunskap.
   Däremot föreslår man att det skrivs in i 
skollagen samt i gymnasieförordningen att 
skolbibliotekarier ska finnas i alla skolbib-
liotek. Dessa ska ha kompetens att vara ett 
stöd till elever och lärare i det läsfrämjande 
och pedagogiska arbetet. Man lutar sig på 
internationell forskning som visar att sats-
ning på skolbibliotekarier ger stor effekt på 
läsfärdighet hos eleverna.

Utredningen är överlämnad till regeringen 
och nu är det bara att vänta och se!
   * PIRLS Progress in Reading Literacy Stu-
dy undersöker elevers läsförmåga i åk 4 och 
genomförs vart 5:e år i numera 50 länder 
från olika delar av världen.
PISA Programme for International Student 
Assessment) är ett OECD-projekt där man 
undersöker femtonåriga elevers förmågor 
inom tre kunskapsområden: matematik, na-
turvetenskap och läsförståelse. Studien ge-
nomförs var tredje år och senast deltog 66 
länder.
   Läs mer:
Bookstart http://www.bookstart.org.uk/
Litteraturutredningen samt forskningsanto-
login http://www.sou.gov.se/litteratur/

Pia Borrman
Regionbibliotek Stockholm
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Efter en mycket inspirerande studiedag 
med Anna Fahlbäck från TPB ställde jag 
mig frågan hur vi kan utveckla Äppelhyllan 
på Bergshamra bibliotek. Framförallt: hur 
kan vi förnya och bredda arbetet med Äp-
pelhyllan inom ramen för de resurser vi har? 
   Äppelhyllans dag blev ett startskott för den 
processen. Genom att marknadsföra hyllan 
till våra besökande barnfamiljer hoppades 
jag kunna ringa in nya behov och särskilda 
önskemål kring barnens fritidsläsning.  Den 
3 oktober – mitt i dyslexiveckan – firade vi 

Äppelhyllans dag på Bergshamra bibliotek

så Äppelhyllans dag på barnavdelningen. 
Vi ordnade ett bord med informationsma-
terial, skyltade med olika typer av media, 
och hade en teckningstävling där barn fick 
rita bibliotekets bokmärke. Och så bjöd vi 
på äpplen, förstås! 
   Under dagens gång kom en skolklass och 
några familjer som intresserade sig för Äp-
pelhyllan samt egen nedladdning av talböck-
er. Informationsbordet stod sedan kvar un-
der hela dyslexiveckan. Jag fick kanske inte 
så många specifika önskemål från besöka-

Tadam, svisch, klart. Det går i rasande fart. 
Jag hinner inte ens ta mig från konferensbor-
det fram till datorn bredvid smartboarden, 
innan filmen från YouTube är publicerad på 
vår blogg nuetenu.blogg.se. Hon tittar mot 
den stora skärmen på väggen och ser gan-
ska nöjd ut. Hon vänder sig åter mot da-
torn och fingrarna dansar över tangenterna.
”Sådär”, säger hon.
”Vadå”, svarar jag.
”Det saknades en kommentar till klippet.”
”Det går för fort, jag hinner inte med, kan 
du inte göra långsammare”, säger jag.
   Det är onsdagseftermiddag och bibliote-
kets redaktion för ungbloggen är samlade 
för veckans möte. Teet är hett och myck-
et sött och mackorna ser kanske lite ledsna 
ut. Vi är nio stycken och bortsett från mig 

När jag blev en bloggare. Blogg för unga på Hallonbergens bibliotek. 
så är medlemmarna elva till tretton år. Jag 
ärvde bloggen från en kollega som slutade. 
Jag hade själv knappt läst en blogg. Idén är 
att ungdomarna ska öva sig att formulera 
sig skriftligt, få lässtimulans och locka an-
dra till läsning. Ibland känns det som vi är 
långt ifrån den idén. Bloggen har inte många 
läsare och redaktionen är inte alltid över-
drivet entusiastisk till att blogga om böck-
er, Hallonbergen och vad som händer på 
biblioteket. Ibland står jag vid brickan med 
gurkkanter, tomatrester och använda tepå-
sar och försöker tysta, försöker peppa, för-
söker säga, försöker blogga. Jag är tjuren 
Ferdinands tjurfäktare som sliter mitt hår, 
stampar fötterna i marken, frustar och slut-
ligen river upp min skjorta: ”Snälla, snäll-
la skriv ett pyttelitet blogginlägg”. Liksom 

Ferdinand har de fokus på ett helt annat 
håll. De är mitt i en förhandling om vem 
som dansade var på senaste dansuppvisning-
en. Ibland är det en onsdag som är tom på 
bloggare och tom på ord. Ibland har alla 
i redaktionen kommit och ord, meningar, 
bilder, filmer flödar. Vi sitter vid bordet och 
hinner knappt med att fika för vi springer 
fram och tillbaka mellan bordet och datorn. 
Vi hjälper varandra att hitta ord, att sta-
va och med tekniken. Just idag är det ons-
dag och nu ska jag gå och ta reda på vad 
för sorts onsdag det är. Det är dags för re-
daktionsmöte.
http://nuetenu.blogg.se/

Sofie Samuelsson 
Hallonbergens bibliotek i Sundbyberg

re som jag hade hoppats, men en ny blick 
på vår Äppelhylla. Vad jag ser är en möjlig-
het att arbeta lite mer gränsöverskridande.
   Bibliotekets barnavdelning besöks varje 
vecka av elever från två specialskolor i Sol-
na för barn med Aspergers syndrom och oli-
ka sorters autism. De barnen bläddrar ofta 
i böcker och serier på plats och lånar gärna 
hem facklitteratur. I dagsläget använder de 
inte Äppelhyllan nämnvärt, men det är tänk-
bart att den skulle kunna breddas mot fak-
taböcker av olika slag.  Titt som tätt kom-
mer föräldrar till biblioteket med lässvaga 
barn som vill kombinera lättlästa kapitel-
böcker med ljudböcker. Även med avseende 
på dem skulle Äppelhyllan kunna breddas. 
   En naturlig utveckling av vår Äppelhylla 
blir nu därför att hitta en närmre koppling 
till lättläst.  I hyllorna - men framförallt i 
tänkandet - när man möter låntagare i be-
hov av lite extra stöd. 

Sara Lafolie 
Bergshamra bibliotek i Solna

Foto: Karin Sundström 
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Foto: Niklas Bergquist, Riksidrottsmuseet

Steg 1 – Biblioteksvisning och bokgåva

Varje förskoleklass och dess pedagog väl-
komnades till en visning på sitt bibliotek, 
där de fick höra mer om verksamheten, 
hur man skaffar lånekort och lånar böck-
er. Detta är en lång tradition inom Stock-
holms stadsbibliotek som vi ville förnya ge-
nom att byta gåvobok . Vid besöket fick 
alla elever därför den inspirerande bilder-
boken  Memmo och Mysen söker efter fär-
ger av Emma Virke I samband med bytet av 
gåvoboken ville vi att barnen också skulle 
få en arbetshandledning till boken i samar-
bete med pedagoger i närområdet. Denna 
handledning kan laddas ner gratis från Al-

vina förlags hemsida, www.alvinaforlag.se 
och innehåller uppslag för eget skapande, 
men även språkutveckling och naturveten-
skapligt undersökande av färg
Steg 2 – Arbete i klassrummet

Med arbetshandledningen som utgångs-
punkt arbetade varje pedagog med boken 
i klassrummet i den utsträckning som pas-
sade dem och deras planering. Några peda-
goger valde att hämta inspiration i arbets-
handledningen till en eller ett par övningar, 
medan andra använde boken som utgångs-
punkt för ett mer omfattande temaarbete. 
De pedagoger som arbetade med boken un-
der en längre tid, såg möjligheten att låta 
den bli en röd tråd genom moment som de 
redan genomförde, exempelvis samarbete, 
språkutveckling, färger och eget skapande. 
För dem blev projektet en möjlighet att ar-
beta mot sexårsklassens befintliga mål på 
ett roligt och inspirerande sätt.
Steg 3 – Utställning på biblioteket 

Under våren bjöds alla förskoleklasser in 
att delta i en utställning på biblioteket till-
sammans med Emma Virke. Varje klass fick 
lämna in ett bidrag som på något sätt var 
kopplat till boken. I handledningen fanns 
en mängd idéer att utgå ifrån, men det gick 
naturligtvis också bra att hitta på egna idéer.
Steg 4 – Vernissage med författarträff 

Utställningen invigdes genom ett vernissa-
ge med sexåringarna och författaren Emma 
Virke. Då fick eleverna möjlighet ställa frå-
gor om boken och bilderna i den. Sedan blev 
det högläsning innan det sedvanliga ming-
let med salta pinnar avslutade vernissaget. 
Naturligtvis kunde man också besöka bibli-
oteket vid senare tillfällen för att titta på ut-
ställningen i lugn och ro med nära och kära.
För mer information om projektet och be-
ställning av inspirationsskriften, kontakta 
Eva Öhgren, Blackebergs bibliotek, eva.oh-
gren@stockholm.se.

Eva Öhgren
Blackebergs bibliotek i Stockholm

Fyra bibliotek i Stockholm (Blacke-
berg, Vällingby, Hässelby villastad och 
Brommaplan) och skolorna inom bib-
liotekens upptagningsområde ingick i 
projektet ”Memmo och Mysen i för-
skoleklassen” som pågick under läs-
året 2011-2012.  Utifrån projektet ut-
arbetade vi Blackebergsmodellen. Vår 
inspirationskälla var Emma Virkes bil-
derbok ”Memmo och Mysen söker 
efter färger”, men Blackebergsmodel-
len kan även användas för att arbeta 
med andra bilderböcker. I denna mo-
dell kan man välja hur många steg man 
vill delta i.

Memmo och Mysen Att läsa är också en sport 
– att nå nya läsare med nya läsande fö-
rebilder.

   Riksidrottsmuseet har producerat en ut-
ställning med temat Läsande idrottare i sam-
arbete med Regionbibliotek Stockholm och 
SISU idrottsutbildarna. Utställningen vand-
rar nu under vintern och våren runt till bib-
liotek på olika platser i landet. De loka-
la biblioteken, SISU och idrottsföreningar 
ordnar tillsammans program och aktivite-
ter i anslutning till utställningen. Bibliotek 
som deltar i projektet är: Tullinge biblio-
tek i Botkyrka, Ulricehamns bibliotek, Su-
rahammars bibliotek och idrottsgymnasiet 
Dragonskolan i Umeå. 
   Mål för projektet är att locka till läsande 
och samtal om böcker bland läsovana ung-
domar och unga vuxna och att särskilt lyf-
ta fram läsande manliga förebilder genom 
att visa på idrottare med läsintresse. Och 
att ge exempel på samarbeten, nationellt 
och lokalt, för att nå fler läsare.  
   Läs mer om utställningen på: http://www.
riksidrottsmuseet.se/pa-museet/detta-han-
der-pa-riksidrottsmuseet/oktober/allt-lasa-
ar-ocksa-en-sport  

Lotta Aleman
Regionbibliotek Stockholm
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Nya chefer i länet

Henrik Bylund

1. TioTretton på Kulturhuset. 
2. Som bibliotekschef i Upplands Väsby 

är folkbiblioteket i kommunen mitt an-
svar och område. 

3. Tobias Willstedt, för att hen alltid får 
mig att ifrågasätta mina egna tankar 
om bibliotek och chefskap.

Magnus Carlberg

1. Jag har i Nacka jobbat med bibliote-
ken, Nacka musikskola och kulturhu-
set Dieselverkstaden. 

2. Bibliotekschef och verksamhetsansva-
rig för det nya kulturhus som ska stå 
färdigt i Kungsängen 2014. 

3. Jan och Per Broman på Fotografiska för 
att de skapat något helt unikt. Dessut-
om verkar de klara av ekonomin all-
deles galant!

Iréne Kulneff

1. Jag arbetade förut på Tyresö bibliotek 
och där var jag samordnare av barn-
verksamhet och ansvarig för filialen i 
Trollbäcken. 

2. Vi är inte så många anställda på Sa-
lems bibliotek så chefen här måste vara 
allround. 

3. Mats Ek, han var ledare för Cullberg-
baletten och under hans ledning var de 
extra bra. 

Tre Frågor
1. Vad har du lämnat nu? 

2. Vad blir ditt nya ansvar och område? 

3. Har du någon ledaridol inom kulturvärlden?  Varför?

Foto: Emelie Kellnberger

Ann-Helen Johansson

1. Lämnade Bibliotek Huddinge där jag 
arbetade som enhetschef i Skogås och 
Trångsunds bibliotek.  Senaste året vi-
karierade jag som bibliotekschef.  

2. Mitt ansvar är att leda och utveckla bib-
lioteksverksamheten i Värmdö. 

3. Det finns många jag tycker är fantas-
tiskt bra. Gillar Madonna för att hon 
alltid vågar testa nytt och hennes mu-
sik, Marie-Louise Ekman är en bra fö-
rebild och ledare. Men den jag beund-
rar mest är min farmor som inte finns 
i livet längre. Av henne har jag lärt mig 
att snällhet varar längst. 

Foto: Maria Norberg

Foto: M
agdalena Skarp

Kristina Herrlander

1. Jag lämnar mitt jobb som kultur- och 
bibliotekschef i Danderyd.

2. Mitt nya område blir att ansvara för 
verksamheten vid Solna stadsbibliotek.

3. Bland annat Christina Gedeborg-Nils-
son som var bibliotekschef i Åstorps 
kommun när jag jobbade där 1990-95. 
Idag är Christina enhetschef för Kultur 
i vården vid Region Skåne och driver 
projektet Kultur på recept bland an-
nat. Christina är en ”smittande” per-
son – hon smittar med glädje och entu-
siasm och har samtidigt stor kompetens 
och ett stort hjärta. Och glimten i ögat!

Foto: Maria Sewerin

Foto: Beatrice Kristensson

Frågorna ställdes av Kerstin af Malmborg
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Över hundra personer kom till huvudbib-
lioteket i Huddinge kommun tisdagen den 
23 oktober för att vara med på invigning-
en av landets första Retrobibliotek. Det vet 
vi, för vi hade skaffat 100 kaffemuggar med 
retrotryck som gick åt oväntat snabbt och 
måste kompletteras med de vanliga i brun-
papp från personalrummet. Till kaffet bjöds 
det förstås på sju sorters småkakor, själv-
klart för en bjudning i retromiljö. Kultur-
nämndens ordförande klippte band, frisör-
linjen från Sjödalsgymnasiet mannekängade 
med frisyrer och kläder från 40-tal till 70-
tal och antikvariatägare Harald Hultqvist 
spred skabröst skvaller från den tidens lit-
terära miljöer. Och så förstås mingel till lju-
det av gamla slagdängor i det nyöppnade 
Retrobiblioteket!
   Vad är då ett retrobibliotek? Huvudbib-
lioteket i Huddinge har ett fantastiskt stort 
och öppet magasin med över 20 000 voly-
mer, men som så många andra magasin är 
utlånen relativt få och besökarna hittar inte 
dit. Samtidigt vet vi att intresset för äldre 
tider, för loppisfynd, mormorsporslin, vin-
tageklänningar och 50-talskök bara växer, 
och vi ville prova om det gick att använ-
da sig av den starka retrotrenden i arbe-
tet med att lyfta och levandegöra böcker-

”Men vilken bra idé!” – invigning av landets första retrobibliotek

na i magasinet.
   Tidigare placerades böckerna, som bruk-
ligt, alfabetiskt efter (döda) författare där 
en klassiker från sent 1800-tal mycket väl 
kunde hamna bredvid en arbetarförfattare 
från 30-talet bredvid en familjeuppgörelse 
från 70-talet för att författarnas efternamn 
råkade börja på samma bokstav. För en lä-
sare som inte vet exakt vad de söker blir 
det svårt att hitta en inspirerande ingång till 
den äldre litteraturen. I Retrobiblioteket har 
vi lyft ut böcker från 40-tal, 50-tal, 60-tal 
och 70-tal och placerat dem i varsin avdel-
ning för respektive tiotal. Då hamnar plöts-
ligt litteraturen i sitt rätta sammanhang, till-
sammans med andra samtida författare och 
sammantaget ger det en överblick över dåti-
da strömningar, litterära trender - ett slags 
tidsresa i litteraturhistorien.
   För att ytterligare förstärka tidskänslan 
och skapa rätt stämning anlitade vi sceno-
grafen Lars-Erik Hedendahl, som fick i upp-
drag att med enkla medel skapa tidstypis-
ka rum. 
   Vi har även skapat en öppen plats i ma-
gasinet med ett stort runt bord för mindre 
program och framför allt för grupper som 
vill ha en lämplig plats att bokcirkla på. I 
Retrobibliotekets programmeny under det 

som återstår av hösten hittar du föredrag om 
bl a Harry Martinson och Ivar Lo-Johans-
son, och bibliotekarie Eva Carolyn Cyrén 
kommer den 19 november för att diskute-
ra tabun i barnlitteraturen genom tiderna. 
Vilka tabun gäller för dagens barnböcker?
   Vi valde också att göra det glesare i hyl-
lorna för att kunna exponera inte bara läs-
tips utan också bokomslag som berättar om 
en annan tid och ett annat formspråk. Har 
man inte redan tidigare läst Agnar Mykles 
Sången om den röda rubinen så kan man 
omöjligt låta bli efter att ha sett framsidan 
på den norska originalupplagan, som står 
placerad i 50-talshyllan!
   Barnböcker står placerade tillsammans 
med vuxenlitteraturen i Retrobiblioteket för 
vi föreställer oss att de i första hand lockar 
vuxna nostalgiläsare (och vissa av dåtidens 
barnböcker är väl tveksamt om man ens vill 
sätta i händerna på barn idag utan en vuxens 
medläsning och samtal kring olika synsätt 
och värderingar. Tiderna har förändrats.)
   Hela Retrobiblioteket handlar om en om-
paketering av ett redan befintligt bestånd. 
Satsningen påverkar inte mediebudgeten 
för nyinköp av böcker. Vi är lika aktuella 
som tidigare. Retrobiblioteket är inte hel-
ler ett försök att motverka utvecklingen mot 
modern teknik, läsplattor och e-böcker på 
biblioteken, tvärtom! Vi har för avsikt att 
tillgängliggöra och synliggöra den äldre lit-
teraturen också genom att sammanställa ett 
e-boksbibliotek av retroböcker med fokus 
på att samla och katalogisera fria e-resurser. 
   Det öppna magasinet finns kvar. Det här 
är som sagt bara ett urval och ett första steg. 
Tänk ett retrobibliotek över hela 1900-ta-
let! Redan efter en dryg vecka kan vi kon-
statera att så här fullt av besökare har det 
inte varit i det öppna magasinet tidigare. Än 
så länge vet vi inte om fler böcker kommer 
att lånas ut eller om det främst är studen-
terna och de läsare som läser på plats som 
har hittat en ny favoritmiljö att hänga i.

Nina Frid
Bibliotek Huddinge

Foto: Lars-Erik Hedendahl
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Lidingö stadsbibliotek bjöd låntagarna på 
en VIP-kväll med röda mattan, snittar och 
roliga aktiviteter. Ett vinnande koncept med 
besöksrekord.
   En VIP-kväll för våra besökare är något 
som vi funderat på ett tag. Vi ville göra nå-
got lite extra för alla som besöker oss. Men 
också testa ett nytt grepp på våra läsfräm-
jande program och se om vi kunde nå ut till 
andra grupper och få dem att upptäcka bib-
lioteket och vad vi har att erbjuda.
   Under två intensiva timmar med ett späck-
at program rullade vi ut röda mattan för alla 
bibliotekets VIP-tagare, som hälsades väl-
komna av en ståtlig portvakt. Det bjöds på 
mingel med snittar och cider, författarbe-
sök med högaktuella Jonas Hassen Khemiri, 

VIP-kväll för låntagarna på Lidingö - ett vinnande koncept
körsång av Lidingö manskör, teater av Saga-
teatern, tävlingar och speciella VIP-kvällser-
bjudanden. Besökarna fick också se bibliote-
ket bakom kulisserna med en dramatiserad 
tur ner till det mörklagda källarmagasinet. 
Det var en otroligt populär aktivitet och 
kön ringlade lång. Kvällen avslutades med 
eldjonglörer på torget utanför biblioteket. 
Hur gjorde vi då? Planeringen började vi 
med redan under våren för att få ihop allt 
med loggor som skulle designas, flyers som 
skulle tryckas, personer som skulle invol-
veras. För mycket planering krävs. Vi vil-
le nämligen få med alla som jobbar på bib-
lioteket, politikerna som bestämmer över 
verksamheten och vår förvaltning. För det 
är ett ypperligt tillfälle att visa politiker och 
andra beslutsfattare vad vi gör och vilken 
betydelse biblioteket har för kommunin-
vånarna. Därför bjöds representanter från 
kultur- och fritidsnämnden in på ett tidigt 
stadium och involverades i att inviga kväl-
len. Vi drog också nytta av kulturkrafter-
na inom förvaltningen och på Lidingö ge-
nom att involvera bland annat Sagateatern 
och Lidingö manskör. 
   Marknadsföringen började tidigt på web-
ben, i biblioteket med nedräkning och i hus-
hållstidningen Vårt Lidingö och avslutades 
med flyerutdelning. Vi samarbetade med in-
formationsavdelningen som gjorde en logga, 

Vi på Regionbiblioteket var på en kort stu-
dieresa i Köpenhamnsområdet i oktober. 
Vi besökte bland annat Albertslunds bibli-
otek, ca 20 minuter med pendeltåg sydväst 
om Köpenhamn. Där har man sedan 32 år 
en frågelåda där barn både ställer frågorna 
och besvarar dem. De har en pedagog an-
ställd av biblioteket som stöttar men i hu-
vudsak är det barn i åldrarna 12-16 år som 
svarar. Numera kan man också ställa frå-
gor per e-post.

Børnepanelet

Foto: Pia Borrman

flyers och annonser åt oss. Att alla i persona-
len delade ut flyers gjorde oss synliga i cen-
trum på ett sätt som vi annars inte syns så 
ofta på. En viktig del i att det blev så lyck-
at var just att hela personalen deltog både 
med förberedelser och under kvällen. Alla 
var indelade i arbetslag och hade olika upp-
gifter under kvällen som mingelboktipsare, 
källarguider, servering, möblering och ut-
smyckning osv. 
   Och det blev en otroligt lyckad kväll med 
besöksrekord! 381 besökare minglade runt 
i biblioteket och trängdes runt scenen som 
byggts upp i bibliotekets entré. Våra VIP-
kvällserbjudanden gav en ökning av lånen 
med 22 procent. Antalet inskrivningar öka-
de med 200 procent mot en vanlig kväll. 
Detta för att inträdesbiljetten var lånekortet 
(även om det inte var något vi kontrollerade 
i dörren) och möjligheten att värva en vän. 
Men det viktigaste som vi fick ut av hela 
arrangemanget var – förutom att det ock-
så var fantastiskt roligt - all bra PR. Vi har 
fått otroligt mycket positiva reaktioner ef-
ter VIP-kvällen från alla möjliga håll – både 
inifrån förvaltningen och Lidingö stad, från 
besökare och samarbetspartners. Så det här 
kommer vi att göra om. När vi vilat upp oss.

Petra Olsson
Lidingö stadsbibliotek

De får 10-15 brev i veckan och kan konsta-
tera att det är samma typ av frågor nu som 
de fick in för 30 år sedan! Frågorna hand-
lar om allt från navelpiercing och mens, till 
att mamma skaffat ny kille och att inte ha 
någon kompis. Børnepanelet skriver också 
artiklar och berättelser, gör intervjuer och 
ordnar utflykter. Empowerment åt alla håll!
http://www.bornepanelet.dk/

Pia Borrman
Regionbibliotek Stockholm

Foto: P
etra O

lsson
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Under konferensen ”Smittsam”, om kon-
sten att smitta ner andra med konst och lit-
teratur, byggde deltagarna upp den här och 
många andra miljöer i fantasin, för att ut-
veckla förmedlandets konst. Konferensen 
genomfördes i samarbete med Regionbibli-
otek Stockholm. Den hölls i Studion Kultur-
huset och var en del av projektet ”Välkom-
men till orden” som bedrivs av Bibliotek 
Plattan och biblioteket på Stockholms Uni-
versitet. ”Välkommen till orden” tog sin 
utgångspunkt i frågan om hur bibliotekets 
programverksamhet samspelar med den öv-
riga användningen av biblioteket. Bibliotek 
Plattan har genomfört enormt många pro-
gram av väldigt skilda slag under de två år 
vi har funnits. 2011 inledde vi ett projekt 
i samarbete med British Council och med 
stöd av Kulturrådet, för att vidareutveck-
la vår kompetens inom innovativa litterära 
program. Vi var inspirerade bland annat av 
Bookslam UK som i åtta år skapat ”litera-

Välkommen till Orden

ry events for people who don’t go to litera-
ry events”. Det betyder att de presenterar 
författare, eller snarare uppläsningar som 
är underhållande, kärnfulla och framför-
da med högvis av charm blandat med mu-
sik i en lokal där man kan köpa en öl. (När 
vi reste till London och intervjuade häftiga 
nyskapande litteraturförmedlare var deras 
genomgående första råd – you need a bar.) 
Under 2011 experimenterade vi med litte-
raturkvällar på Hornstull Strand, litteratur-
quiz på Stories café och Kulturhusets tak 
och slutligen ett gästspel och seminarium 
med Bookslam från London och författaren 
David Nichols som massivt dragplåster. Vi 
hade lärt oss mycket om hur litteratur kan 
levandegöras på dynamiska sätt men hade 
det vi gjorde egentligen någon effekt på hur 
besökare använde vårt bibliotek? En enkät 
till våra besökare på program hösten 2011 
sa att nej, det var inte samma personer som 
tog del av våra program som de som besök-

te vårt bibliotek. Vi hade egentligen inte le-
vandegjort vårt bestånd. Vi hade skapat en 
litteraturscen som levde parallellt med bib-
liotekets verksamhet.
   Biblioteket på Stockholms Universitet har 
1,8 miljoner besökare per år. Troligen har 
en majoritet av dem en uppfattning om vad 
de behöver använda biblioteket till (till skill-
nad från Plattans 800 000 per år, frusna, 
pratsugna, uttråkade, hemlösa – och litte-
raturhungriga). Förmedling på Stockholms 
Universitetsbibliotek är något annat än på 
bibliotek Plattan. Ändå finns paralleller. 
Båda biblioteken är självständiga, båda sö-
ker på spännande, nya, tvärdiciplinära sätt 
levandegöra beståndet, båda letar efter nya 
plattformar att föra en dialog med besökar-
na. Tillsammans och med stöd av KB un-
dersöker vi nu hur vi kan skapa förutsätt-
ningar för en ny, mindre och möjligen mer 
besökarnära programverksamhet som ock-
så ger personalen i biblioteket möjlighet att 
utveckla en tydligare personlig förmedlings-
kompetens. Vi samarbetar bland annat med 
skrivpedagogen Malin Isaksson som djup-
intervjuat besökare och arrangerar samtal 
och debatter. Lemn Sissay som föreläste på 
Smittsam-konferensen formulerade samar-
betet mellan författare och bibliotek som ett 
möte mellan två kreativa parter. Vi misstän-
ker att det är en kreativ process som behö-
ver en förnyad metodik. 
   I januari är rapporten från Välkommen 
till orden färdig. Men samtalet har förstås 
bara börjat.

Pernilla Glaser
Bibliotek Plattan i Stockholm

Logga: Amanda Bigrell

Vad sägs om att bygga om översta våningen på Kulturhuset i Stockholm till en 
träningshall för förmedling? Där skulle du få springa en hinderbana med dina 
egna fördomar som hinder, testa olika sorters framträdanden för olika publik-
grupper i en trygg simulator, gå retorikkurser och bli av med dolda aggressio-
ner i porslinskastningsrummet.

Foto: E
lisabeth O

hlson W
allin
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Temat formidling

Formidling, på svenska: förmedling, är or-
det för dagen i Norge. Det kommer att skri-
vas in i den norska bibliotekslagen nästa år. 
Biblioteken ska arbeta aktivt med förmed-
ling. Personalens uppgift är att på olika sätt 
hjälpa besökarna/användarna att ta del av 
och upptäcka bibliotekets utbud.
   Under konferensen fick vi många exem-
pel på vad ’formidling’ innebär i praktiken. 
I centrum står samtalet med besökaren, att 
svara på frågan ”Kan du rekommendera en 
bra bok?”.  Affischer, utställningar, webben, 
Facebook, blogg, annonser osv. är också för-
medling. Förmedling innebär olika sätt att 
göra litteraturen synlig. Bibliotekarierna är 
länken mellan samlingarna och besökarna. 
   Bibliotekarier är proffs på förmedling. Det 
visar bl a den norska varianten av SM i bok-
prat, norska mästerskapen i bokförmedling. 

SNAKK! - en konferanse om formidling på Asker bibliotek 

Lärare, journalister, skådespelare och andra 
proffsförmedlare deltog men vann gjorde, 
förstås, en bibliotekarie. Motivering: vin-
naren lät boken tala, hon förmedlade både 
innehåll och upplevelse.
   Högskolan i Oslo och Asker ger en på-
byggnadsutbildning i formidling: http://
www.hioa.no/Om-HiOA/Fakultet-for-
samfunnsfag/Institutt-for-arkiv-bibliotek-
og-informasjonsfag.  Frid Feyling, Asker 
bibliotek, berättade om sitt arbete med ”for-
midlingsintervjuet”.
   De flesta bibliotekarier tycker att det är 
skrämmande att få frågan ”Kan du rekom-
mendera en bra bok?” från biblioteksbesö-
karna. För att lyckas krävs övning, men ock-
så att man litar på att man duger och kan.
   Vid formidlingsintervjuet ställer man frå-
gor till besökaren. Förmedlingsintervju är 
inte detsamma som referensintervju, där 

man försöker ringa in vilken sorts infor-
mation, och på vilken nivå, besökaren behö-
ver. Här handlar det om skönlitteratur. Van-
liga frågor att ställa till besökaren är ”Vilken 
bok är du ute efter?” och ”Vilken bok läs-
te du senast?”. Kompletteera med ”Vad vill 
du INTE ha idag? Dagsform/humör? Vilken 
sorts bok vore perfekt för dig idag?”
   Personalen på Asker bibliotek går runt i 
biblioteket för att möta besökarna. Till sin 
hjälp har de nettbrett = surfplatta med bl a 
bibliotekskatalogen. Frid Feyling såg i sin 
studie att ca 80% av de tillfrågade besökar-
na tackade ja till hjälp, trots att de såg ut 
att klara sig själva.
   Anette Kure på Norsk Biblioteksforening 
uppmanade oss att inte bara förmedla sam-
lingarna, utan dig själv som person. Ta plats, 
visa din kompetens, våga! Ta fram de stora 
orden demokrati och yttrandefrihet, missio-
nera mer. Planera kontakt med kulturnämn-
den, lokaltidningen osv. Utan personal är 
biblioteket bara en boksamling, slog hon 
fast.
Förmedling är inget nytt

   Det norska arbetssättet känns spännande 
och utmanande. Med tanke på litteraturut-
redningens larm om att läskunnigheten går 
ner i Sverige är vi tvungna att arbeta mer 
med förmedling. Ta fram gamla och väl be-
prövade metoder och våga prova nya.
   Det gäller att vi som arbetar på bibliotek 
vågar och kan visa att vi hittar rätt bok åt 
rätt person både när det gäller fakta/infor-
mation och upplevelse/skönlitteratur. I tider 
av besparingar är det viktigt att hävda vår 
kompetens som förmedlare. Nu när bibli-
oteken har självbetjäning finns tid för kär-
nan i verksamheten, samtal med besökar-
na. Om vi satsar mer på förmedling vinner 
vi mycket; ökad kunskap för egen del och 
många spännande möten med nöjda besö-
kare. Besökarna vill ha tips och hjälp, de be-
höver oss. Kom ihåg: ”Förmedling är inte 
glasyren på kakan, den är själva kakan!”

Kerstin Gerén
Järfälla bibliotek

Asker bibliotek, Asker, Norge, arrangerade konferensen SNAKK! tillsammans 
med Akershus fylkeskommune. Konferensen pågick i två dagar och föreläsning-
arna höll hög kvalitet. Föreläsarna, liksom konferensdeltagarna, kom från hela 
Norge. Vi var fem personer som deltog från Sverige.

Foto: Kerstin Gerén
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Hur kan man kombinera litteraturtips, web-
ben och facebook? Jo, man gör en julkalen-
der med ett nytt tips varje dag. Det är dess-
utom en bra idé om man vill göra något 
tillsammans all personal. I en julkalender 
kan man tipsa om både vuxen- och barn-
litteratur och alla sorters media. 
   På Salems bibliotek fick vi den idén när vi 
sammanställde vårt höstprogram och fun-
derade på vad vi själva ville satsa på under 
hösten. Vi ville arbeta läsfrämjande för nya 
målgrupper och läsare. Därför bestämde vi 
oss för att kombinera litteraturtips och nya 
tekniska möjligheter. Biblioteket har dess-
utom en ganska ny hemsida, och den vill vi 
gärna utveckla. 
   Vi började med att bestämma deadline för 
när alla skulle ha bestämt sig för vilka böck-
er, filmer, tidskrifter och cd-skivor man vil-
le tipsa om och eftersom vi är sex personer 
blev det fyra tips var. När alla var tvung-
na att bestämma sig i god tid innan tipsen 
skulle filmas kunde vi se till att det blev en 
blandning av olika media och att ingen hade 
valt samma tips. En ny digitalkamera köptes 
in för filminspelningen men även för att alla 
i personalen ska kunna träna på att ta bra 
bilder till hemsida, affischer och facebook. 
Stora delar av personalen har lärt sig InDe-
sign och en del Photoshop under hösten. Vi 
släpade upp julgranen från källaren och le-
tade upp adventsljusstaken. Glitter och tom-
teluvor åkte fram. Scenografin påminde nå-
got om Arne Weises TV-studio på julafton. 
Biblioteket har sedan tidigare professionel-

la strålkastare som samlat damm i källaren. 
Detta var ett perfekt tillfälle att öva ljussätt-
ning och lära oss att använda den tekniska 
utrustning som redan fanns i biblioteket. 
En del omtagningar blev det. Ljud och ljus 
måste stämma. Plötsligt kom det besökare 
som ville ha uppmärksamhet och bankade 
på dörren. Mycket kan hända! 
   Att redigera film var helt nytt för per-
sonalen. Vi köpte in Adobe Premiere Ele-
ments som visade sig vara ett lättarbetat 
verktyg. Under arbetets gång utnyttjade vi 
dock skamlöst alla kontakter vi hade med 
minsta kunskap om film och filmredigering. 
Nästa steg var att skaffa ett konto på Yout-
ube. Där lade vi upp alla filmer. Än så länge 
är de olistade. Videoklippen går alltså bara 
att nå om du har den rätta länken. Varje 
dag under julkalenderns gång kommer ett 
nytt filmklipp att finnas på Salems biblioteks 
hemsida och på vår facebooksida. Därefter 
blir de offentliga att titta på när som helst 
och hur många gånger som helst. Även om 
det kanske kändes lite pirrigt att bli filmad 
och att boktipsen kommer att visas på hem-
sidan och på facebooksidan så tycker vi att 
det har varit väldigt roligt och att vi har lärt 
oss massor under tiden. 
   Den 1 december börjar lucköppningen. 
Gilla Salems bibliotek på facebook eller gå 
in på vår hemsida för att bli inspirerad! 

Beatrice Kristensson  & Iréne Kulneff
Salems bibliotek

Julkalender
Flera bibliotek arrangerar skrivarläger för 
barn och unga på somrarna. Då brukar man 
anlita en författare som leder skrivandet och 
bibliotekarien håller sig mer i bakgrunden. 
Men det är inte alla förunnat att kunna delta 
i skrivarläger. Det kanske inte finns något lä-
ger i närheten eller så har man inte råd, och 
dessutom är det ju bara en vecka om året.
Några bibliotekarier som testat att ha skri-
varverksamhet på sina bibliotek ville lära 
sig mer om hur de själva skulle kunna job-
ba med skrivande året runt. Regionbiblio-
teket erbjöd då en kurs, Ordet som verktyg, 
och under hösten och vintern 2011-12 träf-
fades 15 bibliotekarier fyra gånger för att 
tillsammans med kursledaren Malin Isaks-
son skapa sina egna skrivarövningar och 
prova idéer. Malin, som är författare och ar-
betar med skrivande på Fryshusets gymna-
sium, har lång erfarenhet av att jobba med 
skrivande på alla upptänkliga sätt. Just nu 
arbetar Malin och jag med en handbok om 
skrivande på bibliotek som kommer i vår. 
Inte bara skrivövningar alltså utan just hur 
man kan arbeta på bibliotek, om förhåll-
ningssätt och språkstimulans.                                                                                 
”Men kan jag då? Jag är ju ingen författare! 
Dessutom hinner jag inte.” Syftet är givet-
vis inte att ersätta författarnas medverkan 
i biblioteket. Malins tanke är att man som 
bibliotekarie ska kunna ha ett verktygsbäl-
te med en mängd skrivarövningar för oli-
ka situationer och olika grupper man mö-
ter i biblioteksarbetet. Övningar att dra upp 
och köra när tillfälle uppstår. I ett bokprat, 
i bibliotekets filmklubb eller när det sitter 
ett gäng i soffan på ungdomsavdelningen. 
Alla läser inte, alla identifierar sig inte som 
läsare men har de provat på att skriva? Det 
kanske är deras ingång till ordet, språket 
och även biblioteket?

Pia Borrman
Regionbibliotek Stockholm

Skrivinspiratören

Foto: B
eatrice K
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   För cirka två år sen började jag med ba-
bytecken för hörande barn på Sollentuna 
bibliotek. Babytecken bygger på teckensprå-
ket men man pratar samtidigt, kallas även 
TAKK, Tecken som Alternativ Komplette-
rande Kommunikation. Eftersom det visuel-
la tecknet är lättare för barn att ta in än att 
formulera ett ord med munnen så kan man 
snabbare komma igång med att kommuni-
cera med tecken. Det i sin tur kan minska 
frustration hos barn samtidigt som det är 
väldigt bra för språkutvecklingen allmänt. 
Man kan börja när barnen är nyfödda men 
på grupperna så är barnen mellan 5-18 må-
nader. Vi går igenom ca 60 vardagsord inom 
olika kategorier.
   Det är tre träffar under våren och hösten. 
Man anmäler sig till ett eller alla tillfällen.
Vi tränar tecken, läser en bok med tecken 
och sjunger Lilla snigel med tecken. Jag tip-
sar om olika sidor på nätet och appar som 
man kan använda. Det finns även bra böck-
er, filmer  och cd-rom på biblioteken med 
tecken och sånger som man kan öva på. 
   Det är roligt att teckna och många föräld-
rar har haft kontakt med någon som teck-
nar eller har barn på förskolor som använ-
der tecken. 

Rose-Marie Glassel
Biblioteken i Sollentuna

Babytecken på 
Sollentuna bibliotek    Huddinge huvudbiblioteks barnavdelning 

har under flera år lånat in böcker från årets 
utgivning som Regionbiblioteket har för-
medlat. Den litteraturen har vi sedan an-
vänt när vi bjudit in pedagoger till en ef-
termiddag med litteraturtema; nu senast i 
april hette programmet: Böcker, barn och 
genus. Till programmet har vi bjudit in en 
gäst och i år var det Sofie Samuelsson från 
Hallonbergens bibliotek som talade om ge-
nusfrågor.  Som en del i förberedelserna för 
detta program deltog även Sofie i ett fru-
kostmöte för all personal inom Bibliotek 
Huddinge i mars. 
  Sofie inledde med en intressant föreläs-
ning om genus och arbetet med Hbt-cer-
tifieringen av Hallonbergens bibliotek och 
avslutade med att berätta om litteratur uti-
från detta. Därefter presenterade vi barnbib-
liotekarier ett urval av övrig litteratur från 
bokutställningen med genus som övergri-
pande tema. Vi berättade om både bilder-
böcker, enklare kapitelböcker, faktaböcker 
och pedagogisk litteratur. Vi talade om nya 

Bokutställning med böcker från Regionbiblioteket

Anna-Clara Tidholms hejdlöst populära bok 
Knacka på! fyller 20 år i år. Lagom till jubi-
léet byggde förlaget Alfabeta en Knacka på-
utställning som blev väldigt välbesökt un-
der Stockholms kulturfestival. Bibliotekets 
festivalstyrka skapade en sagostundsteater 
som också gjorde succé bland de minsta be-
sökarna. Jessica Pellegrini och Ingrid Käll-
ström på Barnens bokbuss blev inspirerade 
och flyttade in Knacka på-dörren i den lilla 
bussen, bad kollegan Krister Sellman att fil-
ma och lade ut resultatet, komplett med li-
veinspelningens nerv och glada barnskratt 
på bussens Facebooksida. Filmen finns ock-
så på http://vimeo.com/50056639. 

Knacka på! 
på Barnens bokbuss

roller i sagovärlden, könsneutrala figurer i 
bilderböcker och bilden av familjen i oli-
ka faktaböcker.  De inbjudna pedagoger-
na kunde sedan ställa frågor och diskutera 
med varandra, oss och Sofie.
   Vi har använt vår stora programsal och ex-
ponerat böckerna runt om i rummet. En av 
fördelarna med att låna in böckerna från Re-
gionbiblioteket är att vi slipper lägga undan 
stora mängder böcker och reservera exem-
plar från det egna beståndet, för att kunna 
samla ihop och visa upp så mycket ny litte-
ratur som möjligt på programmet. Många 
intressanta tankar och idéer utbyttes denna 
dag och vi kommer förhoppningsvis åter-
komma med liknande program!

Jenny Hedström
Bibliotek Huddinge

De flesta barn- och ungdomsböckerna ur årets 
utgivning finns att låna från Regionbiblioteket. 
Hör av er till mig!
Pia Borrman

Foto: Rose-Marie Glassel
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Den 4e oktober invigde vi vårt nya torg för 
lättläst litteratur i biblioteket i Haninge kul-
turhus. Publiken, ett femtiotal personer, be-
stod av studerande och lärare vid SFI samt 
bibliotekspersonal. Skådespelaren Björn Sö-
derbäck läste högt ur en lättläst version av 
Strindbergs Hemsöborna - här i Haninge är 
Strindberg ständigt aktuell eftersom han till-
bringade många somrar på Dalarö. Nästa 
gäst var Maud Husberg från Centrum för 
lättläst som berättade om nyhetstidningen 
8 sidor och visade nyutkomna böcker från 
LL-förslaget. 
   Studerande vid SFI är för oss en viktig 
målgrupp - en tanke med nya torget är där-
för att placera avdelningarna lättläst, svens-
ka för invandrare, svenska lexikon och ut-
ländsk litteratur närmare varandra. Under 
uppbyggnad är också hyllan ”Ny i Sveri-
ge”, som är tänkt att innehålla diverse lätt-
lästa böcker om Sverige, samhället och det 
svenska språket.

Mattias Åström 
Pia Andersson Wredlert
Haninge bibliotek

Lättläst torg i Haninge

Under ett år pågick ett sagoprojekt på fyra 
förskolor och Tumba bibliotek, som av-
slutades med en Sagofestival. De fyra för-
skolor som deltog ligger i Storvreten – ett 
område med hög internationalitet där ar-
betet med språkutveckling är särskilt vik-
tigt. Projektets syfte var att stärka barnens 
språk och identitet samt att föra in språk-
glädje och magi i verksamheten med bar-
nen. Språk- och musikpedagogen Johanna 
Hellsing träffade och inspirerade förskole-
lärare som i grupper jobbade på att utveck-
la sitt sagoberättande. Under hela skolåret 
erbjöds barnen många tillfällen av sagor, 
rim- och ramsor, sång och rytmik samt dra-
ma och skapande aktiviteter.
   I maj var det Sagofestival där alla för-
äldrar var bjudna till förskolorna. Varje 
avdelning visade upp sitt arbete med sa-
gor, lärarna berättade, barnens skapande 
ställdes ut mm. Dagen avslutades med en 
sångstund med Johanna Hellsing. Tumba 
bibliotek var på plats och presenterade bl.a. 
böcker ur föräldrahyllan och barnböcker 
på olika språk samt delade ut broschyrer 
om biblioteket, barns språkutveckling och 
vikten av högläsning. Det var ett bra tillfäl-
le att prata direkt med föräldrarna och be-
rätta om bibliotekets erbjudande.  
   I samband med festivalen pågick det ock-
så ett sagotema på biblioteket där vi skylta-
de med sagor och folkberättelser från hela 
världen och på flera språk. Vi hade nytta av 
vårt nya sagorum Gläntan där ett lördags-

program med sagor och sånger från Venezu-
ela ägde rum samt sagostunder på polska, 
finska, arabiska och turkiska. Sago- och akti-
vitetsrum invigdes bara några veckor tidiga-
re. Vi ville skapa ett varmt och ombonat rum 
som väcker fantasin till liv, ett rum för bar-
nen. Rummet har inretts med konstgräs och 
guldgardiner, och blivit rum som uppskat-
tas av barn, andra besökare och oss själva. 
Tack vare sagoprojektet förstärkte vi vårt 
samarbete med pedagogistorna och andra 
aktörer i Storvreten som BVC och Öppna 
Förskolan. Projektet är slut men sagorna 
kommer naturligtvis att leva både i försko-
lornas och i bibliotekets verksamhet! 

Radiobio på Tumba bibliotek
Oktober är kulturmånaden i Botkyrka kom-
mun med ett årligt återkommande program 
som riktar sig till skolor och förskolor i Bot-
kyrka. Årets tema var ”Lyssna”. På Tum-
ba bibliotek blev det Radiobio i samarbete 
med Sveriges Radio/Unga Radioteatern. Sex 
grupper elever fick lyssna på olika radiotea-
terns inspelningar – från traditionella sagor 
till moderna berättelser. Efter lyssnandet blev 
det samtal och ofta vidare läsning på sko-
lan. Radiobio uppskattades särskilt av sär-
klasselever och deras lärare.  

Katarzyna Kasprzyk
Tumba biblioteki Botkyrka 

	  

Sagor inspirerade till språkutveckling

Sångstund m
ed Johanna H

ellsing
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Vad ser du fram emot som chef för biblioteken i Ekerö?
Efter att ha jobbat i Ekerö en dryg månad nu, ser jag i första hand 
fram emot att lära känna mina medarbetare och verksamheterna 
bättre.  Att ha både folk- och skolbibliotek i samma organisation 
känns väldigt spännande, liksom idéerna om ett nytt Vikingabiblio-
tek och införandet av RFID. 

 Vilka utmaningar ser du framöver för biblioteken i Ekerö?
Det finns många utmaningar. Bland annat är det en utmaning att 
jobba just med skol- och folkbibliotek i en gemensam organisation. 
Det är två tydliga verksamheter, finansierade från olika håll och med 
skillnader i uppdrag. Samtidigt är vi en arbetsgrupp. 

Vad tar du med dig från ditt arbete som barnbibliotekarie till din nya 
tjänst?

När jag började jobba som barnbibliotekarie blev jag genast anmäld 
till projektet Läskonster där syftet var att utveckla nya metoder för 
lässtimulerande arbete. Med andra ord hann jag aldrig fastna i hur 
något ”skulle” vara. Jag fick prova mina idéer och lärde mig massor 
på vägen.  Så äventyrslustan tar jag med mig. Min tidigare erfarenhet 
som egen företagare har även gjort att jag alltid har fokus på service 
och bemötande.  Men framför allt tar jag med mig det viktiga i att 
inte sluta ha roligt på jobbet.

Barnens eget bibliotek i Stenhamra har ju blivit en succé. Finns planer 
för fortsatt utveckling?

Barnens eget bibliotek är en stolthet för Stenhamra och för Ekerö 
kommun som helhet. Profilen är tydlig och den ska vi jobba vidare 
med. Så ja, det finns både planer och ambitioner, men jag får nog 
återkomma om det.

Vad innebär det att Ekerös alla kommunala skolor har skolbibliotek?
Det innebär att eleverna har tillgång till böcker och andra medier i 
sin omedelbara närhet, men det betyder också att de har utbildade 
skolbibliotekarier att tillgå. Det är en jättefin resurs som byggts upp 
i Ekerö under en längre tid och som jag känner mig ödmjuk inför 
att få förvalta och utveckla.  

En bok du inte kan leva utan?
Jag har svårt att tänka mig ett liv utan berättelser. Men trots att jag 
inser tjusningen i att återvända till bra böcker och läsa om dem 
så gör jag sällan det. Det finns ju så många nya jag vill läsa hela 
tiden. Men en bok jag faktiskt återkommer till då och då är ”Vad 
har kärlek med känslor att göra” av Marita Norin. Den är vackert 
handskriven och innehåller mycket klokskap om det svåra i att vara 
människa och att älska.

___________________________________
Ställde frågorna gjorde

Kerstin af Malmborg
Foto: Sven Alneng

SEX 
FRÅGOR 

TILL

Marika Alneng
Bibliotekschef Ekerö
Jag är en återvändare, uppvuxen 
i Stockholm som jag är. Nu hål-
ler jag på att packa ner mitt liv 
i Smedjebacken där jag bott och 
jobbat i fem år för att närma mig 
vänner och föräldrar i stan. I mitt 
tidigare liv har jag varit egen före-
tagare, jobbat med flyktingfrågor 
och sytt 1600-talskostymer. Jag 
har två döttrar och en grön fågel.


