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Hur kommer biblioteksrummet att se ut i framtiden? Vi kan vara säkra på att skillnaderna kom-
mer att öka. Så sent som på åttiotalet fanns normer för hur stort ett bibliotek skulle vara och 
utifrån det beställde vi inredning från samma leverantörer. Idag är ambitionen snarare att ut-
forma rummet utifrån lokalsamhällets behov.

Men det räcker naturligtvis inte med ett bra läge, man måste fylla rummet med något. Jag tror att samverkan med andra kommer att bli allt viktigare. 
Då gäller det att hitta rätta samverkansparter utifrån den plats där man verkar. Det är viktigare än att försöka kopiera ett koncept från grannstaden, Dan-
mark eller USA. Flera bibliotek i vårt län samverkar redan med föreningar, kulturskola och andra aktörer i lokalsamhället. Region Skånes satsning på en 
utveckling av biblioteksverksamheten i riktning mot kulturhus är ett sätt för folkbiblioteken att förstärka sin roll i lokalsamhället. Att biblioteket, bara 
genom att finnas, är viktigt för demokratin har varit en etablerad sanning. Men nu krävs att rummet även används mer aktivt för att spela en roll i sam-
hället och det kan det göra till exempel genom föreläsningar och andra aktiviteter. I Norge har man gått ett steg längre genom att i bibliotekslagen skri-
va in att biblioteket ska vara en oberoende mötesplats och arena för offentliga samtal och debatt. Just nu förs en diskussion i Norge om hur aktivt och 
uppkäftigt det egentligen får bli på de norska biblioteken.

Men alla kan inte komma till rummet och då är det bara att sätta sig på cykeln, i bilen, i bussen eller i båten för att nå ut till användarna. Den uppsö-
kande verksamheten är på nytt högaktuell och nu kanske fram för allt utifrån ambitionen att nå människor som inte har hittat till biblioteket. Parallellt 
med det är det fortsatt lika viktigt att ge människor som av andra skäl inte kan ta sig till ett folkbibliotek tillgång till biblioteksservice. 
En bra fråga att ha med sig i allt planerings- och utvecklingsarbete är: Varför? Varför når vi en grupp men inte en annan? Varför tycker några att biblio-
teket är angeläget och andra inte? Varför gör vi det vi gör och varför på just det här sättet?

I det här numret av Länsnytt får vi ta del av biblioteket på båten, på bussen, i dramaten, 
på sjukhemmet och på museet. 
Och vi får läsa om hur ett modernt barnbibliotek kan se ut 
och hur vi kan tänka för att nå dem som inte kommer till våra biblioteksrum idag.

God Läsning!

God Jul och ett Gott Nytt År önskar vi på
Regionbibliotek Stockholm  

Rummet utan vägg

Lite förvånande är det kanske att det fortfarande byggs gigantiska bibliotek runt om i världen. Men oavsett om bibliote-
ken är stora eller små, är det väsentliga precis det som Märta Tikkanen skrev i en kolumn i tidningen Västra Nyland den 
1 oktober: ”Biblioteket ska inte ligga nånstans långt på sidan. Det ska finnas där folk finns och rör sig”.
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Modelprogram for folkebiblioteker
Danmarks kulturstyrelse och Realdania har arbetat fram en interaktiv och 
webbaserad inspirationskatalog för folkbibliotek.
Syftet är att visa upp designprinciper, modeller och verktyg för att inspi-
rera och förmedla kunskap om biblioteksrummens utseende och funk-
tioner i samspel med samhällsutvecklingen.
http://modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk/

Biblioteksrummet.se skapades via projektet Kompobib och är en inspi-
rationssajt för att utveckla biblioteksrummen. På sajten finns bibliotek 
både från Sverige och andra länder.

28 februari har filmatiseringen av boken BOKTJUVEN biopremiär. 
Filmen är baserad på succéromanen med samma namn och handlar om 
en viljestark och modig ung flicka vid namn Liesel som tas omhand av en 
fosterfamilj i Tyskland under andra världskriget. Det är en livsbejakande 
och triumferande film för alla generationer. Brian Percival känd från tv-
serien ”Downton Abbey” står för regin.
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 Mängden användar- och verksamhetsstatistik vi 
kan uppvisa genom allt från olika cirkulations-
tal, fysiska besök, gruppbesök, webbesök, utlån 
av olika medieformat, öppethållande etcetera im-
ponerar då man presenterar dem för någon sko-
lad i annan verksamhet. ”Ni är verkligen bra på 
det här med statistik”, kan man få höra. Men vad 
som samtidigt är så slående är att vi nästan ute-
slutande synliggör de som ändå använder bib-
lioteken. Lite beroende på hur man definierar 
användningen av bibliotek så är biblioteksanvän-
darna generellt runt om i landet, i olika stor ut-
sträckning en minoritet.
   Utifrån denna kanske något uppenbara ob-
servation har vi i Huddinge sedan 2011 arbetat 
med att förfina och utveckla statsistikrapporter 
som huvudsakligen synliggör olika aspekter av ett 
ickeanvändande av bibliotek. Detta gör vi med 
geografiska informationskartor på något som he-
ter Nyko3-nivå. Vilket innebär att vi kan titta på 
kommunen nedbruten i 45 mindre delar. Förde-
larna med att arbeta på så små geografiska områ-

Gå ut för att dra in

den är många. Dessa rapporter tar bland annat 
hänsyn till socioekonomiska bakgrundsfaktorer, 
ålder, kön, avstånd till bibliotek, avstånd till knut-
punkter samt en hel del annat och kommer att ge 
oss möjlighet att ställa viktiga frågor om mätetal, 
uppföljning, kompensatoriska effekter, om verk-
samheten och underlättar dialog med våra upp-
dragsgivare rörande olika prioriteringar. Arbetet 
är i ett tidigt skede, men kommer att ta stora steg 
framåt i och med nästa års strukturutredning.
   Vi övar oss dock redan i att rikta insatser och 
mäta förändringar i ickeanvändandet. Flera av 
dessa insatser handlar om en uppsökande verk-
samhet där vi ”gör” och/eller gestaltar bibliotek 
på nya sätt i nya sammanhang. Ibland är insatsen 
stor och ibland kan det handla om en omformule-
ring/ompaketering/omplacering av redan befint-
lig verksamhet för att undersöka om förändring-
arna uppbringar ny relevans för nya användare. 
Exempel på insatser som görs i denna anda är 
olika läsfrämjande samarbeten med idrottsför-
eningar, läsgodissatsningen där vi presenterade 

boksamlingar i nya miljöer på nya sätt, bokca-
fé i hockeyhall, jämställdhetsintegreringsprojek-
tet ”Ett bibliotek är ett bibliotek…eller?” etcete-
ra. Exemplen kan göras fler. Dessutom avsätter 
verksamheten årligen - de olika enheterna tillsam-
mans - en ansenlig summa för insatser för att nå 
ickeanvändare. Det är inga nytillkomna pengar 
utan det är en prioritering vi gör i reguljär budget 
och det är utöver allt jag redan nämnt dessutom 
ett sätt att undersöka olika principer för resurs-
fördelning kopplat till evidens och tolkning av 
uppdrag. För att stärka modet att göra priorite-
ringar visar nämnda statistikrapporter även an-
vändarmönster på nya sätt så att en förändring i 
prioritering/verksamhet och dess konsekvenser 
kan följas upp och åskådliggöras. Även detta är 
viktigt och behövligt. Det behövs goda underlag 
för att fatta svåra beslut.
   Detta sätt att arbeta med statistik och evidens 
har föranlett att vi under 2014 ombetts ingå i ett 
nationellt projekt som leds av Governo och Lin-
köpings Universitet och handlar om innovation i 
offentlig sektor. I projektet kommer vi att få ut-
byta erfarenheter och ta del av innovationer från 
helt andra verksamhetsområden. Något vi verk-
ligen ser fram emot. Vad har då allt detta med 
rummet att göra? Jag ser det som ett sätt att se 
bibliotekens uppdrag som mer omfattande och 
än mer betydande än det som redan sker i bib-
lioteksrummet och att detta är nödvändiga frå-
gor att arbeta med om man på allvar ska kunna 
hävda devisen att folkbiblioteken är till för alla.

Nick Jones
Bibliotek Huddinge

Bibliotek Huddinge har de senaste åren arbetat en hel del med perspektiv där 
vi på olika sätt åskådliggöra, försöka förstå och mäta ett ickeanvändande av bib-
liotek. Detta är ingen liten sak i verksamhet som är så duktig på att samla in så 
stora mängder statistik på olika typer av användning och där de som använder 
biblioteken generellt är så nöjda med det som erbjuds. 

Bild: Linn Samuelsson
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   Före sommaren 2013 upphörde verksamhe-
ten på Gamla stans bibliotek och efter somma-
ren, söndagen 1 september, invigdes Slussens 
bibliotek på andra sidan vattnet, med sin helt 
nya nisch som Stockholmsbibliotek. Intresset 
för Stockholm och dess historia är stort och vårt 
mål är att vara rätt plats att besöka både för den 
som vill förkovra sig i en särskild stadsdel och 
den som uppskattar Jens Lapidus thrillergenre 
”Stockholm noir”.
   I det ”rum i rummet”, som är Slussens bib-
lioteks första och temporära placering i Stads-
museet, flankerar bokhyllorna ett litet utrymme 
med läsfåtöljer och bilderbokstråg med litteratur 
för de minsta. Runtomkring finns Faktarummets 
eget bokbestånd, kartplanscher, datorer med till-
gång till Stadsmuseets databaser och övrigt ut-
bud, som har fått maka ihop sig något sedan bib-
lioteket flyttat in.

Slussens bibliotek - bara böcker om Stockholm! 

   I vårt samboende kompletterar institutionerna 
varandra genom att erbjuda olika typer av servi-
ce och bokbestånd, där skönlitteraturen kanske 
är Slussens biblioteks mest särskiljande bidrag, 
inklusive avdelningar för Stockholmsdeckare, 
Stockholmsserier och Stockholmspoesi. På fack-
litteratursidan kan vi inte stoltsera med ett så 
stort bestånd som Faktarummet, men bidrar 
med kategorier som Stockholmsanknutna bio-
grafier och turistguider. En annan viktig skill-
nad är naturligtvis att alla Slussens biblioteks 
böcker är till hemlån.
   Med Slussens bibliotek har även litteratur och 
verksamhet för barn flyttat in i lokalen. Böcker-
na för yngre barn rör Stockholm och stadsliv i 
stort och för äldre barn och ungdomar finns ka-
pitelböcker och ungdomsromaner som utspelar 
sig i Stockholm. Förskolegrupper från hela Stock-
holm är välkomna att anmäla sig till sagostunder, 

som bibliotekets barnbibliotekarier håller på för-
middagar innan vi öppnar för dagen.
   Faktarummet och Slussens bibliotek beman-
nas under all öppettid med både musei- och 
bibliotekspersonal som hjälper besökarna med 
ärenden inom respektive områden, som spänner 
från byggnadsvårdsfrågor till Pippi Långstrump 
i Humlegården. Självklart erbjuder vi även den 
vanliga service som Stockholms stadsbibliotek 
står för, på så sätt att alla biblioteks böcker kan 
återlämnas, det går utmärkt att reservera all slags 
litteratur eller annan media till biblioteket, här 
finns Netloan-dator och skrivare, plats att stude-
ra o.s.v. För den som vill använda Slussens biblio-
tek som en central plats för bokåterlämning finns 
en återlämningsautomat i Stadsmuseets hisshall, 
som har mer generösa öppettider än biblioteket.
   Det är lätt att få en bild av Stockholmslitte-
ratur som en samling skildringar av innerstaden 
och dess historia, men bibliotekets bestånd in-
begriper hela Stockholms stad och även delar av 
dess omnejd, arkeologiska fynd och framtidens 
stadsplanering, klassiska romaner bredvid okän-
da debutanter och blandade Stockholmsfenomen 
som NK, mods, Bajen och Kista Science City.
   I framtiden kommer Slussens bibliotek att sat-
sa på en bredare programverksamhet, men vi har 
under de första månaderna begränsat oss till läse-
cirkelträffar, varav en i skrivande stund ägt rum. 
Karen Engelmanns roman Stockholm octavo, 
som utspelar sig i 1700-talets Stockholm, dis-
kuterades av en grupp intresserade personer i Käl-
larstugan, ett rum i Stadsmuseet där man åter-
skapat en krog som legat i lokalen, i utförandet 
som den hade vid 1700-talets mitt. Den lycka-
de, stämningsfulla läsecirkelträffen är bara ett ex-
empel på hur biblioteks- och museiverksamhet 
kan kombineras och ge besökaren en upplevelse 
utöver det vanliga.
   Följ oss gärna på Facebook (Slussens biblio-
tek), Twitter (Slussenbibblan), där vi delar citat, 
och Instagram (Slussenbibblan), där vi boktipsar.

Sandra Sporrenstrand
Stockholms stadsbibliotek

Här finns alla möjligheter att stifta bekantskap med Stockholmslitteraturen och 
den som redan är stockholmianabiten är välkommen att vältra sig i sina favo-
riter, upptäcka nytt och låna hem. Vi delar lokal med Faktarummet, Stadsmu-
seets forskarsal, och erbjuder fack-, skön- och barnlitteratur om Stockholm. 

Foto: Klas Lundkvist, Stockholms Stadsmuseum
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   Mobila Akalla som vi kallar projektet, pågår 
under två år och är nu inne på sitt andra år.  Syf-
tet med projektet är att utveckla nya former för 
att nå människor utanför det fysiska biblioteket. 
Det där med att lämna bibliotekshuset och ändå 
vara bibliotek, vad händer då? Vart ska vi gå? Hur 
börjar vi? Vad ska vi säga? Om vi bjuder in män-
niskorna utanför byggnaden och säger: Kom till 
biblioteket! finns risken att svaret blir: Varför då? 
Ja, vad svarar vi i så fall? Just den frågeställning-
en återkommer vi ofta till. 
   Bibliotekets prioriterade grupper är barn, ung-
domar, äldre och funktionshindrade. Mobila 
Akalla samarbetar främst med institutioner som 
förskolor och äldreboenden men andra lokala ak-
törer tillkommer under resans gång. Rinkeby - 
Kista stadsdelsförvaltning finns kontinuerligt med 
som kunskapskälla, stödjare och möjliggörare. 
Projektets grundpelare är samarbete och dialog. 
Inför stängningen av Akalla bibliotek fanns vi på 
plats för att samtala med besökarna och efterfrå-
ga deras tankar och idéer om mobil biblioteks-
verksamhet. På en skärm i biblioteket hade vi 
satt upp lappar med exempel på vad som ”Finns 
idag” på Järvabiblioteken, ”Bibliotekets idéer” in-
för framtiden och ett fritt utrymme för ”Dina idé-
er” där besökarna kunde sätta upp postit-lappar 
med förslag på innehåll i den kommande upp-
sökande verksamheten. Det blev många samtal 
och det som besökarna till 100 % uppskattade av 
bibliotekets idéer var besök av bokbuss för bok-
lån och sagostund hos barnen på Akallas försko-
lor. Lyckligtvis gick det att ordna med personal 
inom Järvaenheten och en dryg månad senare 
körde Stockholms stadsbiblioteks bokbuss ut till 
barnen i Akalla, första turen på Järva. Reportrar 
från lokaltidningen bevakade premiärturen och 

gav sin positiva artikel rubriken: ”Bibblan tillba-
ka på hjul”. Responsen från förskolan var myck-
et positiv, en personal sade: ”Bra det här. Nu har 
vi bibliotek i alla fall.” Barnens bokbuss kommer 
också till Akalla by på Julmarknader och Akalla-
dagar och når då även föräldrar.
   Samarbetet med förskolan har fördjupats efter-
hand. Personalen ger oss kunskap om barnens si-
tuation, deras vardag, vilka språk som är de vanli-
gast förekommande, hur de arbetar med tanke på 
detta. Många av barnen växlar mellan fyra språk! 
Allt detta ställer ju krav på vilka böcker och an-
dra medier vi erbjuder barnen och deras perso-
nal. Därför pågår en genomgång av vad vi har 
som motsvarar deras behov. Vad behöver tillfö-
ras? Hur ser det generellt ut med biblioteksper-
sonalens kunskap om detta? Som komplement 
till bokbussen går vi ut till förskolorna för be-

rättande på olika sätt. För att transportera böck-
er och annat har vi en ”Dramaten” med oss och 
den pryds av en logga som Amanda Brigell på vår 
Marknadsavdelning har skapat - Mobila Akalla, 
biblioteket som rör sig (se ovan) – som fungerar 
som marknadsföring och bevis på att Stockholms 
stadsbibliotek inte övergett Akalla.  
   All förskolepersonal påpekar vikten av att få för-
äldrarna att gå till biblioteken för att låna böcker 
och läsa för sina barn. Vi påbörjar nu möten på 
förskolor med föräldrar och startar med en ”Bibli-
oteksdag” på en förskola där vi möter både föräld-
rar och barn. Många av föräldrarna är arbetslösa 
och har därför möjlighet att komma till förskolan 
på dagtid. Där är det vanligt att barnen har varit 
hemma till tre års ålder, så länge som föräldern 
fått vårdnadsbidrag. Dessa barn är ofta språkför-

senade och kan inte de mest vardagsnära orden. 
Därför är arbetet med barnens språkutveckling 
det centrala i förskolans verksamhet och vi för-
söker stödja det arbetet i samarbete med perso-
nalen. Att erövra det svenska språket är en för-
utsättning får att barnen ska kunna tillgodogöra 
sig kunskap under skolåren och att kunna ingå 
i sociala nätverk. Vi kommer att ge information 
om biblioteket, men också visa böcker på exem-
pelvis olika språk, tvåspråkiga böcker och bjuda 
in föräldrarna till olika aktiviteter på Husby bib-
liotek som ligger närmast. Vårt motto är: ”Alla 
föräldrar kan berätta för sina barn och alla gör 
det på sitt sätt.”
   Förtroendet för biblioteket är generellt stort 
bland de institutioner  vi samarbetar med men 
hos förskolorna kan vi också möta vissa kvalitets-
krav.  Begreppet ”alla kan läsa en saga” håller inte 

Foto: G
unnar Söderholm

Mobila Akalla  – Biblioteket som rör sig

idag, framför allt inte när vi går ut och erbjuder 
våra tjänster. Därför arbetar jag med några med-
arbetare i Järvaenheten för att tillsammans med 
dem samla ihop redskap till en ”verktygsväska” 
för berättandet och mötet med barnen och för-
äldrarna. Några är erfarna och har kunskap som 
de kan delge sina kollegor så det fungerar i myck-
et som internfortbildning.
   Nu startar vi också samarbete med FA-cen-
ter, Frälsningsarméns center i Akalla. De arbetar 
med att försöka bryta invandrarkvinnornas iso-
lering. Många av kvinnorna kommer från grup-
per där den rådande kulturen är att inte kvinnor 
får delta i kurser tillsammans med män eller ha 
manliga lärare. Det gör att de utestängs från ex-
empelvis undervisningen i svenska för invand-
rare, SFI. På FA-center får därför kvinnorna un-

Bild: Am
anda Bigrell
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   Sjukhemmet vill ha en biblioteksverksamhet 
som är integrerad i den övriga verksamheten och 
bibliotekets verksamhetsplan arbetas därför fram 
i samarbete med sjukhemmets personal. Tanken 
med verksamheten är att bibliotekarien inte ska 
stanna i biblioteket utan arbeta ute i verksamhe-
ten. På så sätt flyttas biblioteksrummet ut från 
biblioteket och till andra verksamheter i huset. 
Genom tjänsten ”ring på bibliotekarien” kan alla 
nå bibliotekarien för frågor, önskemål om bibli-
oteksvisning eller hembesök. 
   Ett annat uppdrag är att använda digital me-
dia i biblioteksverksamheten. Alla medier finns 
inlagda i den gemensamma katalogen, en utlå-
ningsautomat finns i biblioteket och en publik 
dator kommer snart att installeras. Förutom bib-
liotekets trådlösa nätverk har även sjukhemmet 
ett trådlöst nätverk som gör att boende och pa-
tienter har tillgång till internet. Biblioteket har 
ett antal surfplattor som personalen på vård och 
omsorgsboendet kan låna för att använda tillsam-
mans med de boende. På surfplattorna kan man 
bland annat hitta apparna Legimus, Talking Tom 
Cat, Youtube, Spotify, och Stockholmskällan. Det 
finns även minipads som patienter på vårdavdel-
ningarna kan låna för att läsa e-böcker och surfa. 
   För närvarande ansvarar bibliotekarien för ak-

tiviteter en gång i veckan på vård och omsorgs-
boendet. Aktiviteterna planeras tillsammans med 
aktivitetssamordnarna och hittills har aktivite-
terna bland annat varit högläsning, filmvisning, 
tema äpplen, musikfrågesport och nyhetsuppläs-
ning. När aktiviteten var att ”prova använda en 
IPAD” sa en av deltagarna ”kan vi inte ha en stu-
diecirkel så att vi får lära oss mer om de här plat-
torna”. Intresset och nyfikenheten för att lära sig 
nya saker finns hos de äldre och kanske blir det 
en studiecirkel med surfplattor framöver. Olika 
teman planeras in tillsammans med kultursam-
ordnaren. Till exempel kommer Nobelpriset att 
bli ett tema i december med utställning och ak-
tiviteter. För att förankra bibliotekskonceptet i 
sjukhemmets verksamhet besöker bibliotekarien 
arbetsplatsträffar och informerar om vad bibli-
oteket kan bidra med samt visar de medier som 
finns att låna. Stockholms sjukhem och Stock-
holms stadsbibliotek har tillsammans arbetat fram 
en spännande verksamhet med betoning på ak-
tiviteter och digital teknik. Det blir roligt att se 
hur verksamheten har utvecklats när biblioteket 
fyller ett år i maj nästa år.  

Kristina Andersson
Stockholms stadsbibliotek

Foto: C
ecilia Bengtsson

Stockholms sjukhems bibliotek
dervisning i svenska på olika nivåer, barnen tas 
samtidigt om hand av centrets barnskötare. Där 
kan biblioteket genom Mobila Akalla bidra och 
vi är mer än välkomna.
   Akalla ungdomsgård har flyttat in i bibliotekets 
gamla lokaler i Akalla vilket vi tycker är väldigt 
roligt. Lokalerna är uppfräschade, ligger ”mitt i 
byn” och ger stort utrymme för ungdomarna. 
De är en grupp vars önskemål och åsikter inte 
efterfrågas så ofta. Ungdomar i åldern 13-15 år 
upplevs som jobbiga och de besöker inte bibli-
oteken i särskilt stor utsträckning. Den rådan-
de uppfattningen är att de inte är speciellt in-
tresserade av att läsa. Visst kan det vara så men 
frågan om vi erbjuder rätt böcker/medier måste 
ju ändå ställas. De hör till den digitala genera-
tionen, de är uppvuxna med datorer och mobi-
ler. Detta sammantaget blev till en utmaning för 
mig som projektledare för Mobila Akalla. Tanken 
är att projekten Mobila Akalla och Ut ur bubb-
lan, båda inom SSB, ska samarbeta. Sistnämnda 
projekt, vars ledare är Åke Nygren, handlar om 
att öka dialogen i sociala medier inom två geo-
grafiska områden varav det ena är Akalla. Akalla 
ungdomsgård framstod då som platsen för vårt 
samarbete. Enhetschefen för ungdomsgårdarna 
i stadsdelen och fritidsledarna där gillade min 
idé om en digital aktivitet utifrån ungdomarna 
och personalen på ungdomsgården. Detta under 
Åkes ledning med sikte på berättande och bib-
liotek. En förutsättning för att kunna genomfö-
ra projektet är att vi får ta del av den erfarenhet 
och kunskap om ungdomarnas vardag som per-
sonalen på ungdomsgården har. Vi har fått de-
ras stöd och förtroende och projektet är i gång. 
I mitten av november går det hela av stapeln och 
en vägg i ungdomsgården är målad med magne-
tisk whiteboardfärg för gestaltningar av lokala 
sociala medier, digital konst och e-böcker - det 
digitala i det fysiska. Genom detta visar vi ock-
så på den spännvidd som finns i Akalla, allt från 
lässvaga till de som är vana användare av digital 
teknik.  Det är ju också den övergripande bilden 
av Stockholm och Sverige i dag.

Gunlög Leonards 
Akalla bibliotek

Den 29 maj invigdes med pompa och ståt biblioteket på Stockholms sjukhem.  
Verksamheten drivs av Stockholms stadsbibliotek på uppdrag av Stockholms 
Sjukhem.
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   En tanke som arkitekten Ricardo Ortiz hade 
när han ritade TioTretton var att rummet skul-
le erbjuda olika nivåer av engagemang. Möjlig-
heten att befinna sig mitt i, men också vikten av 
att kunna klättra upp och vara i fred i en kokong. 
Denna tanke har vi arbetat vidare med och in-
förlivat inte bara i biblioteksrummet utan även i 
vårt arbetssätt och bemötande av barnen. Vi vill 
vara en biblioteksoas för våra besökare där de ge-
nom leken, berättelsen, samtalet och mötet ska 
kunna utforska och utmana sin identitet. Då be-
höver rummet vara inbjudande och erbjuda oli-
ka platser och funktioner.

Berätta lite om era ovanliga möbler!

   Vi har två kollektiva sittmöbler, en ”korv” (stor 
sacco-sittmöbel) och en röd trappa där besöka-
re kan sitta tillsammans men ändå själva om de 

Att planera för bredvidperspektiv

vill. Vi har även kokonger i fönstret där barnen 
kan klättra upp och antingen vara själva med sina 
bokhögar eller sitta tillsammans. Det finns bord 
och ytor med pennor, papper och garn, vi ställer 
fram ordentligt med material så att det ska kän-
nas lätt att sätta i gång.

Hör kök verkligen hemma på bibliotek?

   En av idéerna som funnits med från början är 
att det skulle finnas ett kök. Ett kök kanske är ett 
lite ovanligt rum i ett bibliotek men det funge-
rar på många sätt som ett kök hemma. Även när 
vi inte lagar mat eller bakar blir det en naturlig 
plats att sitta och prata, göra läxor och dricka te.

Ni har till skillnad från de flesta bibliotek inga 

hyllor mitt på golvet. Finns det en tanke bak-

om det?

Ett bibliotek som TioTretton har möjlighet att ta ut svängarna lite mer än an-
dra eftersom de har en så snäv målgrupp. Här behöver man inte ta hänsyn till 
andra är just barn mellan 10 och 13 år. Jag bad Amanda Stenberg och Helena 
Gomér berätta om tankarna de hade när TioTretton kom till:

   Att ha ett öppet rum där bokhyllorna är place-
rade längs väggarna ger oss i personalen en över-
blick av rummet och ger oss möjlighet att sitta 
och prata med besökare och ändå se vad som hän-
der i lokalen. Vi vill att våra besökare ska kän-
na att det finns en trygg vuxennärvaro i biblio-
teket utan att vi som personal behöver gå runt 
och spana mellan hyllor. 

Era tankar handlar ju inte bara om rummet 

utan är ett helt förhållningssätt, berätta!

   Ett medvetet val när TioTretton byggdes var 
att inte ha en biblioteksdisk utan en infopunkt 
där vi står bredvid besökaren. När vi bemannar 
biblioteket så tar vi inte med oss inre administra-
tivt arbete utan allt fokus läggs på att verkligen 
vara i verksamheten, tillsammans med besöka-
re eller genom att sitta och läsa. Vi pratar myck-
et om att själva försöka vara den stämning vi vill 
ska råda i biblioteket.

Det råder delade meningar om hur bra det är 

att dela in skönlitteraturen i genrer. Berätta 

hur ni tänker!

   Våra kategorier diskuterar vi mycket både i 
personalgruppen men också med våra besökare. 
Vi har valt att dela in böckerna i kategorier som 
skräck, vardagsberättelser, kropp & knopp, deck-
are m.fl. Vi vill att de ska underlätta för barnen 
att hitta de böcker de letar efter men också få syn 
på böcker de inte visste fanns, därför tar vi bort, 
lägger till och ändrar kategorier emellanåt. Till 
exempel hade vi en ”förr i tiden” kategori under 
en period. Den hyllan stod till stor del orörd och 
när vi pratade med barnen märkte vi att de tyckte 
att det lät tråkigt, som historia och gamla böck-
er. Då fick den kategorin ryka. Minst lika vik-
tigt som att arbeta med kategorierna för oss är 
dock att exponera och skylta med böcker, att det 
i hyllorna finns mycket plats att fronta böcker.

Pia Borrman
Regionbibliotek Stockholm

TioTretton, Kulturhuset    Foto: Maria Öhrn
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   Tre kommuner i länet får snart nya bibliotek, 
Upplands-Bro, Sigtuna och Värmdö. Jag fråga-
de dem vad de tycker är viktigast när de plane-
rar ny barn- och ungdomsavdelning?
   Elsmari Rutersten och Lisa Muhr i Upplands-
Bro har två bibliotek att fundera på: dels det nya 
biblioteket i Kungsängen och dels en ombyggnad 
av biblioteket i Bro. De vill se barnavdelningar 
i barnhöjd. De vill också dela upp de olika åld-
rarna mer än idag, så att ungdomarna inte be-
höver sitta bland bilderböckerna. Sagorum att 
användas av föräldrar och förskolepersonal när 
det inte är sagostund tänker de sig. Större ytor 
att leka och vara på med klättervänliga möbler, 
kanske en bebispöl, gärna en ungdomshörna för 
musiklyssning och häng. Ungdomar önskade sig 
gröna växter i en enkät för några år sedan så det 
kan det nog bli.

Att planera ny barnavdelning

   I Sigtuna är det Märsta bibliotek som snart 
öppnar i nya lokaler. Paula Norrlid i Sigtuna pe-
kar också på att det är viktigt med avskilda de-
lar i rummet  så att både de små och ungdomar-
na känner att de har en egen plats i biblioteket.
   Lugna vrår för läsning behöver alla åldrar. Att 
kunna avskilja rum vid program och sagostund, 
är också viktigt. Om inte ett eget rum så åtmins-
tone ett draperi i sagogrottan så barnen kan fo-
kusera på berättelsen. 
Maria Vogel säger att på Värmdö bibliotek har 
de pratat om att det är viktigt med sittplatser.
Många och av olika storlekar, bra placerade både 
för dem som kommer själva till biblioteket och för 
grupper. Rum i rummet tänker man sig uppde-
lade för små barn, barn på låg/mellanstadiet och 
ungdomar. Mysfaktor helt enkelt, säger Maria.

   I Sundbyberg och Vallentuna invigdes nya bib-
liotek häromåret. Jag frågade även dem hur de 
tänkte på planeringsstadiet och hur det färdiga 
resultatet blev.
   För Kristin Andersson på Signalfabrikens bib-
liotek i Sundbyberg var det viktigt att avdelning-
en blev större än tidigare eftersom många barn-
grupper besöker biblioteket. För de minsta ville 
man erbjuda en sko-fri och krypvänlig yta vilket 
resulterade i en bebispöl i entréplanet, och för 
ungdomarna ville de ha en både öppen och av-
skärmad plats. Plats för skapande var också vik-
tigt. Hur blev det då? Familjer kommer i större 
utsträckning än tidigare och läser, leker och ska-
par. Ännu inte så många ungdomar men de tror 
att de kommer snart!
   Carina Schinkler, numera på Vaxholms bibli-
otek, var med och planerade det nya biblioteket 
i Vallentuna. Ett av ledorden för nya bibliote-
ket var Roligt för barnen. De ville att barnavdel-
ningen skulle vara synlig direkt när man kom in 
i biblioteket och ha en tydlighet i orienteringen. 
Nyfiket och roligt blev ledord och lokalen skulle 
utformas för olika behov: klassbesök, sagostun-
der, utställningar och exponeringsytor för medi-
er. Platser för läsning, mys och CD-lyssning men 
också ytor för lek, spel och skapande. Det var 
svårt att få ihop alla önskemålen men i stort sett 
är de nöjda. Framförallt blev ju ytorna så mycket 
större, mer lättjobbade och lockande för barnen.

Pia Borrman
Regionbibliotek Stockholm

Signalfabrikens bibliotek Sundbyberg.         
Foto: C

ecilia Bengtsson. 

Vallentuna bibliotek Foto: C
ecilia Bengtsson
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Men under hela bokbåtsveckan, med ett tjugo-
tal olika bryggstopp, finns det ett väl fungeran-
de bibliotek ombord på fartyget. Bokbeståndet 
är tillräckligt brett för att tillgodose alla besöka-
res önskemål och det mesta får plats i våra hyllor. 
Vi skyltar också mycket på bord och i skyltställ 
med olika teman, format, nyheter, hästböcker, 
mm och det har visat sig vara viktigt, många lå-
nar gärna av det vi skyltar med och det uppstår 
många samtal kring de böckerna. Den senaste tu-
ren i höstas använde vi oss av ”Personalen tipsar”-
stickor i böcker vi själva gillar och där fick vi stän-
digt fylla på med nya titlar.
   När man lånar böcker på bokbåten får man 
lång lånetid. Vi kommer ju inte tillbaka förrän 
ett halvår senare. Men på öarna finns det också 
en hel del lokala bibliotek där våra böcker cirku-

Bokbåten – skärgårdsbornas egna biblioteksrum

lerar så det är många som hinner läsa dem under 
den långa lånetiden.

Här är två små utdrag från bokbåtens dagbok:

 

Tisdag 1 oktober

   Vi har haft två fina dagar ute i skärgården med 
start igår i Norrtälje, och många trevliga besöka-
re på t ex Arholma och Gräskö. Idag tisdag har 
det varit full rulle igen och mycket utlåning på 
öarna, man läser mycket i Stockholms skärgård! 
Det är stor åtgång på deckare, någon ville läsa 
romantiska historiska romaner, andra frågar ef-
ter böcker om sömnad eller om skärgården. Ett 
par besökare hade glömt sina glasögon hemma 
men fick låna läsglasögon av oss i personalen, 
det blev jättebra!

Foton: Annika Lissenko

   Idag har vi besökt öar i Österåker och Värmdö, 
och imorgon blir det Värmdö hela dagen. Värm-
dö är en stor skärgårdskommun och står för den 
största delen av bokbåtens ”landningsplatser”. Nu 
är det kväll och dags för middag för oss ombord 
och efter en lugn stund vid middagsbordet är det 
dags för lite nattsömn igen på Finnhamns fina 
vandrarhem. /Annika

Fredag den 4 oktober

   Så var Bokbåtsveckan över för den här gången. 
Vi lämnar nu Björkö där vår kocka Lena bjöd lån-
tagarna på kaffe och kaka, och vi handlade som 
vanligt rökt regnbåge och abborre av fiskaren.I 
morse kom skolbarnen på Utö ombord och lå-
nade böcker om örnar, fotboll, deckare och kär-
lek. En stund senare kom några barn från för-
skolan också och jag slog mig ner på golvet och 
läste för dem.
   Nu ska vi få lunch och sedan packar vi ihop 
biblioteket under färden in mot Strandvägen. ”Vi 
ses i vår” säger alla besökare när de går iland. Ja 
det gör vi! /Pia

Annika Lissenko
Pia Borrman
Regionbibliotek Stockholm

Bokbåten är ett tillfälligt bibliotek på fartyget Tranan som man kan besöka i 
Stockholms skärgård två gånger per år,  på våren och hösten. Det är tillfälligt 
i så mån att det lastas ombord bokhyllor, närmare 3000 böcker, datorer, be-
lysning och lite annan utrustning för att få till ett fungerande biblioteksrum på 
söndagen dagen före avfärd till Arholma.  Alltihop packas ner igen efter veck-
ans sista besök på lilla Björkö och lastas ur sent på fredagseftermiddagen när 
båten är tillbaka vid Strandvägskajen i Stockholm. 
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     Vi har tidigare hänvisat våra låntagare till Ty-
resös sidor på Elibs webbplats när de ville läsa en 
e-bok eller lyssna på en e-ljudbok. Det har fung-
erat utmärkt, men resultatet blev att våra besöka-
re bokmärkte Elibs webbplats i stället för biblio-
tekets. Därmed ”förlorade” vi kontakten med en 
stor skara låntagare. Vi nådde inte ut med den in-
formation vi erbjuder på vår egen webbplats och 
vi hade heller inte någon större möjlighet att på-
verka vilka titlar vi eventuellt ville tipsa om eller 
pusha för. Andra brister märktes av internt. Ut-
låningsstatistiken blev exempelvis separerad från 
övriga medier, liksom viss hantering av använ-
darkonton. Och även om e-medierna fanns i vår 
katalog så skötte det mesta sig självt, med resul-
tat att vi på biblioteket kanske tappade lite fo-
kus på e-boksbeståndet. Kort sagt, hanteringen 

av e-medier blev både publikt och internt sepa-
rerade från övriga medier.
  Det var bland annat av de här anledningarna 
som Tyresö bibliotek tackade ja till att vara pi-
loter för Axiells nya lösning för e-media, eHub. 
Via eHub flyttar vi över utlåningen av e-media 
till vår egen webbplats. Oavsett om du söker ef-
ter fysiska eller digitala böcker så gör du det i 
ett och samma gränssnitt. Och du stannar i det 
gränssnittet även under själva nedladdningen av 
e-boken. Vi behåller därmed våra besökare kvar 
hos oss och kan därmed förhoppningsvis bjuda 
på en hel del mervärden. Även om man har lös-
ningen att nedladdningslänken ligger i bibliote-
kets eget gränssnitt och besökaren först i nedladd-
ningsskedet skickas till den externa webbplatsen, 
innebär det krångel med verifiering och pop-up-

fönster. Allt sådant trassel slipper vi. Pågående lån 
syns dessutom i vårt bibliotekssystem, vilket un-
derlättar för både låntagare och biblioteksperso-
nal i kontakten med varandra. 
  En ännu större fördel är att eHub och liknande 
lösningar ger oss möjlighet att använda ett och 
samma gränssnitt för utlåning av medier obero-
ende av leverantör. Det öppnar också upp möjlig-
heten för oss att i framtiden kunna erbjuda flera 
olika medietyper, exempelvis streamad film. Allt 
detta utan att våra besökare behöver bry sig om 
varifrån vi köpt in mediet eller vem som levererar 
det till biblioteket. Med tanke på nya modeller 
och lösningar gällande hur biblioteken ska köpa 
in e-böcker, tror vi att det är en extra stor för-
del att vi kan få in medierna under ett och sam-
ma tak. Det vore en mardröm att behöva hänvi-
sa våra besökare till en mängd olika webbplatser 
med olika nedladdningsförfarande beroende på 
vilken titel de är ute efter. 
   Något att ta med i beräkningarna när biblioteket 
flyttar hem den digitala utlåningen är att det tar 
mer tid. Webbplatsen måste anpassas och kanske 
stylas om. Hjälp och instruktionssidor ska ska-
pas. Topplistor och andra sorters listor (eller andra 
former av snabböverskådliga presentationer av e-
böcker) ska tas fram och underhållas. Personalen 
ska skolas in så att vi känner oss bekväma med 
att förmedla instruktioner och inspiration. Dess-
utom är det en fördel om alla kan ge bra infor-
mation om varför biblioteket har valt att gå ifrån 
det system som de, enligt en del trogna e-bokslä-
sare, ”alltid” haft. Alla måste vara med på tåget.
   Summan av det hela är att e-medierna kom-
mer närmre verksamheten. Biblioteket blir äga-
re av resurserna – och därmed även problemen 
- på ett annat sätt än tidigare. Vi blir mer invol-
verade i hela processen, något som förhoppnings-
vis märks för våra biblioteksbesökare – vare sig 
de besöker oss på nätet eller inte. E-boken blir 
därmed lika påtaglig som den fysiska. Och trots 
merjobbet är det ett steg i rätt riktning.

Michael Nordeman
Tyresö bibliotek

Mediehantering med eHub i Tyresö

”Via eHub flyttar vi över 
utlåningen av e-media till 

vår egen webbplats. Oavsett 
om du söker efter fysiska 
eller digitala böcker så 

gör du det i ett och samma 
gränssnitt.”

Vi på Tyresö bibliotek jobbar flitigt med e-tjänster.  Att våra besökare ska kunna 
välja att uträtta de flesta av sina ärenden via webben känns sedan länge som en 
självklarhet. Utöver väl inarbetade funktioner som att låna om och reservera 
media har vi nyligen exempelvis infört möjligheten att betala övertids- och re-
servationsavgifter online. I den bästa av världar kan vi erbjuda alla våra e-tjäns-
ter i en och samma webbportal. En digital närvaro som känns lika självklar på 
nätet som våra fysiska bibliotek känns i det lokala närområdet. En brist i sam-
manhanget har varit e-medier. 
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Under handledning av studenter på ämneslärar-
utbildningen med samhällsvetenskap som huvud-
ämne arbetar de med sina internationella kon-
flikter. Studiebesöket syftar inte bara till att ge 
en allmän introduktion till högskolan utan också 
om att skapa ett pedagogiskt möte mellan elever 
och studenter. Studenterna får praktiskt öva sig i 
sina framtida roller som handledare i källkritisk 
informationssökning tillsammans med elever som 
arbetar med pågående projekt. Eleverna har sett 
fram emot att bli handledda av just lärarstuden-
ter i stället för bibliotekarier: “bra att höra från 
nån annan”. Högskolestudier innebär att läsa och 
söka vetenskaplig information på engelska och vis-
sa elever tycker att materialet de hittar är för avan-
cerat medan andra antar utmaningen: “jag tyck-

er inte det är så svårt att förstå”. Studiebesöket 
tycks ge möjlighet till växande: “kul att komma 
till en högskola” hörs röster från utvärderingen.
   Det här studiebesöket ingår i projektet ”Hög-
skolebibliotek och skolbibliotek som pedagogis-
ka resurser med fokus på lärarutbildningen” som 
startade i januari 2013. Det initierades med en 
fråga under ett nätverksmöte för gymnasiebiblio-
tekarier sammankallat av Regionbibliotek Stock-
holm på Södertörns högskola: 
   Hur kan gymnasiebibliotek, högskolebiblio-
tek och lärarutbildning samarbeta för att skapa 
en bra övergång mellan gymnasie- och högskole-
studier när det gäller källkritisk bedömning och 
akademiskt skrivande?
   Frågan resulterade i en projektansökan till KB 

om ett samarbete mellan biblioteket och lärarut-
bildningen vid Södertörns högskola, Nacka gym-
nasium och Regionbibliotek Stockholm. Syftet 
med projektet är att ta fram en progressiv ar-
betsmodell för utveckling av färdigheter när det 
gäller källkritisk informationssökning och in-
formationsanvändning mellan gymnasiestudier 
och högskolestudier som grundar sig i nationel-
la lärandemål för gymnasie- och högskola. Så-
väl Läroplan för gymnasieskola 2011 som uni-
versitetskanslersämbetets (UKÄ:s) utvärderingar 
av studenters självständiga examensarbeten stäl-
ler ökade krav på ett vetenskapligt och källkri-
tiskt förhållningssätt hos elever och studenter. 
Det ökar också kraven på bibliotekarier och lära-
re i rollen som handledare. Avsikten med projek-
tet är även att utveckla inslag i lärarutbildningen 
om gymnasiebibliotek som ett pedagogiskt verk-
tyg i undervisningen. Den färdiga arbetsmodel-
len kan vara särskilt väl tillämpbar på högskolor 
och universitet med lärarutbildning som samar-
betar med gymnasium.
   Praktiskt har det gått till så att Elisabet Brand-
berg, Nacka gymnasium, och Ika Jorum, Söder-
törns högskola, under vårterminen gjort obser-

Foto: Anniki Nilsson

Högskolebibliotek och skolbibliotek som pedagogiska resurser

”Elfenbenskusten… fyra träffar”
”Ivory Coast sextontusen!”
”Vi måste avgränsa”
”Vad heter naturtillgångar på engelska?”
   Elfenbenskusten, Afghanistan, Hawaii... naturtillgångar, fraktion, ethnics... Län-
der kombineras med nyckelord när elever från Samhällsvetenskapsprogram-
met med inriktning mot beteendevetenskap årskurs 2 vid Nacka gymnasium 
besöker Södertörns högskola.
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   Den 18 november öppnade vi Internationella 
bibliotekets nya hemsida. Adressen är den van-
liga www.interbib.se, men sidan har fått ett nytt 
utseende och delvis ett nytt innehåll. Vi hoppas 
att det nu ska bli lättare att hitta den informa-
tion man söker.
   Den kanske största nyheten är att det nu finns 
en integrerad bibliotekskatalog där man kan söka 
och reservera titlar ur hela IB:s bokbestånd. Vi 
fortsätter att jobba med tipslistor, vi ger som van-
ligt tips på inköpsställen och vår länksamling le-
der till information om olika språkområdens lit-
teratur.
    I kalendern kan man hitta information om vil-
ka evenemang som är på gång på Internationella 
biblioteket och i kokboken kan man söka recept 
från olika världsdelar. Barnboksveckans egna ar-
kiv når man direkt från startsidan. Aktuella hän-
delser, intervjuer och artiklar som handlar om vår 
verksamhet finns på startsidan och i vårt arkiv.

   Interbib.se fortsätter vara en flerspråkig webbsi-
da, i dagsläget på sju språk förutom svenska: ara-
biska, persiska, kinesiska, ryska, spanska, franska 
och engelska. Varje språk har sin egen ingångs-
sida. Information om hur man använder bib-
lioteket finns på dessa språk. Även katalogens 
sökskärm, katalogrubriker och ”Mina sidor” är 
översatta. 
   Under rubriken ”För personal” finns bl.a. infor-
mation från lånecentralen, mallar och skyltar på 
många olika språk, beställningsformulär för de-
positioner m.m. För att reservera enstaka böcker, 
låna om och beställa depositioner loggar man in 
med bibliotekets lånekortsnummer och pinkod.

Elisabet Risberg 
Internationella biblioteket

Nu har nya interbib.se öppnat!

Internationell Barnboksvecka  

Bild: Amanda Bigrell

vationer hos varandra vid undervisning i kritisk 
informationssökning med elever och lärarstu-
denter under deras projekt- respektive fältarbe-
ten som i vid bemärkelse handlat om sociologi. 
Med avstamp i de utvecklingsområden vi tyckt 
oss identifiera under observationerna och i de fär-
diga arbetena, till exempel förmågan att värde-
ra och använda källor kritiskt, förena teori och 
empiri i självständig analys, har vi försökt få en 
uppfattning om hur vi ska arbeta pedagogiskt för 
att skapa förutsättningar för elever och studenter 
att utveckla informationskompetens. Såväl elev-
er som studenter övar sina färdigheter i att käll-
kritiskt söka, värdera och använda information i 
undervisningen i kritisk informationssökning vid 
sin gymnasie- respektive högskola. Studiebesöket 
som eleverna gör på Södertörns högskola, då de tar 
med en uppgift som de arbetar med under hand-
ledning av lärarstudenterna, är ett sätt att intro-
ducera dem i högskolemiljön och presentera vilka 
resurser högskolan har. Lärarstudenterna får i sin 
tur förbereda sig för sitt framtida praktiska arbe-
te med elevers informationskompetens, till exem-
pel i samband med gymnasiearbetet. Södertörns 
högskola prövar under höstterminen 2013 Intro-
duktion till akademiskt skrivande som ett delmo-
ment i ett antal ämnen på A-nivå. Ambitionen 
är att introducera nyblivna studenter i den aka-
demiska kontexten och att därigenom skapa en 
brygga från det källkritiska arbetet på gymnasie-
nivå till det mer avancerade akademiska arbetet 
i högre utbildning. 
   Ett syfte vi har uppnått med projektet är att 
införa ett moment i kursplanen för lärarutbild-
ningen som innebär att studenterna ska göra sin 
verksamhetsförlagda utbildning (VFU) i samar-
bete med ett skol- eller gymnasiebibliotek. Vår-
terminen 2014 kommer vi således att följa stu-
denter från lärarutbildningen med seminarier på 
både teoretisk och praktisk nivå inför och under 
deras VFU. Resultatet av projektet kommer att 
framställas i form av en trappstegsmodell som kan 
presenteras i både tryckt form och på konferenser.

Ika Jorum
Södertörns högskola
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   Den 8 november arrangerade Finlandsinstitu-
tet en seminariedag för personal som arbetar med 
finskspråkig biblioteksverksamhet. Den nya bib-
liotekslagen berördes och särskilt skrivelsen om 
att ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella 
minoriteterna. Under konferensen fick vi även ta 
del av olika exempel på hur bibliotek arbetar med 
att stärka finskan och sverigefinnarna i Sverige till 
exempel genom programverksamhet, medier och 
samarbeten med olika aktörer. Finlandsinstitu-
tets ambition är att årligen arrangera en semina-
riedag för bibliotek. 

Cecilia Bengtsson
Regionbibliotek Stockholm

Finskspråkig 
biblioteksverksamhet

Foto: Cecilia Bengtsson

Att få tillgång till sitt språk – vad kan vara vik-
tigare? Vilka insatser erbjuder vi för att säkra 
barns och ungas läsning och erbjuda läsinspira-
tion? Vi tycker oss ha hittat flera arbetssätt som 
känts framkomliga och till och med lyckosamma.
Här sker samarbete med konsthallen, bildarki-
vet, Skoldatateket, Kulturbussen och bibliote-
kets personal.
   Aktiviteter som slagit ut väl och blivit åter-
kommande är 

•	 Lästävlingen för åk 3 
•	 Bokspelet för åk 4 i samarbete med regissö-

ren och skådespelaren Peter Amoghli
•	 Bokfika med lässugna barn i åldrarna 9-12 år
•	 Poesi/novelltävling för barn, ungdomar och 

vuxna
•	 Sommarutställningar för barn och ungdo-

mar i konsthallen
   Flera av aktiviteterna har lett till ett uppsökan-
de arbete där skolor besöks och lärare involveras 
i arbetet. Lästävlingen för åk 3, Bokimpro, Bok-
spelet, bokpresentationer vid läsveckor och te-
matiska arbetsområden. Ett exempel på en lyck-
ad utställning var Hellsings Allemansland. Här 
samarbetade biblioteket, konsthallen, förskolor/
skolor, litteraturpedagogen och barnbiblioteka-
rien. Ca 90 barngrupper besökte utställningen 
och deltog i kringaktiviteter. Arbetet fortsatte se-
dan i klassrummen.
   Sommarens utställning, Origami – drakar och 
flygplan har resulterat i fantastiska klassrumsar-
beten. Flera av aktiviteterna har tillkommit då 
kommunen satsat extra på språkutveckling och 
språkstimulerande insatser.
   En litteraturpedagog anställdes 2010.  I uppdra-
get har ingått bl. a att skapa ett Bokotek, i dags-

läget finns 155 skollådor för utlåning med klass-
uppsättningar av skönlitterära böcker. I samband 
med utlåningen kan litteraturpedagogen besöka 
klassen och presentera boken/böcker. Handled-
ningar följer med vissa lådor och också pedago-
giska tips från andra lärare, författarinformation 
m.m. I några boklådor tillkommer musik och 
film. En annan del av uppdraget har varit att för-
se alla förskolor i kommunal regi med bokpåsar. 
Dessa bokpåsar riktar sig till två åldersgrupper, 
1-2 år och 3-5 år. Varje förskoleavdelning förses 
med tio påsar för utlåning till barn och föräldrar.  
I påsarna finns 4-5 böcker och en folder med läs-
stimulerande information. En viktig del av det 
projektet har varit att hitta böcker på olika språk 
till de barn som har annat modersmål än svens-
ka. I dagsläget finns bokpåsar med böcker på 36 
olika språk. Bokpåsarna byts ut efter ett och ett 
halvt år. Bokpåsarna är inte tänkta att vara ett am-
bulerande bibliotek utan istället locka föräldrar 
och barn till de olika biblioteken i kommunen.
   Litteraturpedagogen introducerade bokpåsar-
na för föräldrar på föräldramöten på mer än hälf-
ten av förskolorna.
   Idéer som väntar på förverkligande till för-
skolorna är temalådor och  gåvoboken  Lulu lo-
ves the Library.  Boken är försedd med CDskiva 
där berättelsen finns på 23 olika språk. Syftet är 
att i samarbete med förskolans personal få för-
äldrar och barn att lyssna till berättelsen och att 
få tillgång till sitt språk. Vad kan vara viktigare?

Ingegerd Ekbom
Helen Amborn
Nynäshamns bibliotek

Läsinspirerande arbete i Nynäshamns kommun

Foto: Cecilia Bengtsson

Foto:  Ingegerd Ekbom
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   I Tyresö finns en lång tradition av samarbete 
mellan omsorgsboenden för funktionshindrade 
och biblioteket. Det finns en aktiv grupp med lä-
sombud, och sedan många år tillbaka ordnar man 
tillsammans träffar med olika teman ett par gång-
er per termin. Det är festliga tillfällen med lättläst-
program, förfriskningar och mingel som komplet-
terar den vanliga verksamheten inom omsorgen. 
Tidigare ordnade man dessa träffar för brukare 
från flera olika boenden i en möteslokal i cen-
trum, men numera håller man till på biblioteket 
i Trollbäcken. En lyckad lösning för alla parter!
   För att planera träffas de aktivitetsansvariga från 
olika boenden och bibliotekarien Inger Gisslén 
och bestämmer teman. De aktivitetsansvariga tu-
ras om att förbereda programmet som ofta inne-
håller högläsning, diskussioner och frågesport. 
Biblioteket står för lokalen, något enkelt att äta 
och dricka som passar temat, och inspirerande 
böcker och annat material. Temat för träffen i 
oktober var rymden, och programmet rymde så-
väl tankar om rymdens oändlighet, fakta om sol 
och måne och ett samtal om stjärntecken och ast-
rologi. Nästa gång blir det jultema med pyssel.

Karin Sundström
Regionbibliotek Stockholm

Tematräffar på 
Trollbäckens bibliotek

Foto: Cecilia Bengtsson

   Med inspiration från projekt Läskraft pågår 
just nu en utbildning i högläsning i Upplands-
Bro. Syftet med projekt Läskraft är att inspirera 
frivilliga och anhöriga till att läsa högt ur lättläs-
ta böcker för personer med demens. Jag deltog i 
en inspirationsdag för Läskraft i februari i år och 
såg att intresset från äldreomsorgens sida för att 
ta emot volontärer var stort, i och med att per-
sonal från flera boenden i kommunen också del-
tog.  Nu i höst var tiden mogen att sätta igång.    
   I Upplands-Bro anordnas utbildningen av bib-
lioteket och kommunens volontärsamordnare, 
Maria Hörtin. Kursdeltagarna har hittats tack 
vare Marias kontakter med redan befintliga och 
nya volontärer, samt med hjälp av lite reklam för 
kursen på bibliotekets bokcirkelträff. Redan till 
denna första kursomgång är det nio stycken del-
tagare, så intresset är stort. Och redan nu hål-
ler en intresselista på att fyllas inför en eventu-
ell ny kursomgång till våren. Vi använder oss i 
stora drag av förslaget till kursupplägg som finns 
i läskraftmaterialet. Till första tillfället bjöd vi 
in en representant från Demensförbundet som 
berättade lite om hur demens yttrar sig och hur 
man kan förhålla sig till demenssjuka på bästa 
sätt. Vid andra tillfället berättade jag bland an-
nat om vad som är typiskt för lättlästa böcker, 
hur man kan ordna en bra läsestund, samt tip-
sade om böcker som kan passa bra för högläs-
ning. Kursdeltagarna fick sedan välja ut och låna 
hem böcker att läsa högt ur vid två praktiktill-
fällen på något av kommunens äldreboenden. 
   Om ett par veckor träffas vi igen, och då ska 
det bli spännande att få höra om hur det har 
gått under högläsningspraktiken. Förhoppnings-
vis kommer kursdeltagarna att vilja fortsätta med 
högläsningen även efter att kursen avslutats!

Martina Olsson   
Upplands-Bro bibliotek

Högläsning 

för äldre 

med demens

   Med chefen för Ekerö kultur i frack som bing-
outropare, bibliotekschefen som bingovärdinna i 
glacéhandskar och med en riktigt gammal tombo-
la inlånad från Ölsta Folkets Hus och Park skred 
biblioteket till verket: att förvandla hela biblio-
tekslokalen till en spelhåla. Så firade Ekerö bib-
liotek den Nordiska speldagen 2013. Det fanns 
även med Internationella inslag i speldagen genom 
det hemliga budskap som viskades i bibliotek på 
alla kontinenter och som till slut bildade ett ord.
I år ville vi dessutom ha ett samlande spel som 
hela biblioteket kunde vara med i samtidigt. Vi 
valde bingo som med sin långa historia med rötter 
i 1500-talets Italien fortfarande är aktuellt 
   Men varför då en speldag på biblioteket? Jo, för 
att spel öppnar för kommunikation mellan män-
niskor. Att spela tillsammans är ett urgammalt 
sätt att umgås och dela ett här och nu med var-
andra. Om det är någonting som behövs i dagens 
samhälle så är det möjligheter att umgås och mö-
tas och skapa gemenskap. Där har biblioteket en 
plats, därför satsar vi också på spel.

SophieWallebo                                                                                                  
Ekerö bibliotek

Bingo på biblioteket

Foto: Frida Eriksson



Berätta, hur kommer det sig att du intresserat dig så starkt för 
bibliotekens verksamhet?

Dels för att jag anser att biblioteket har en viktig roll i samhäl-
let inte bara för att locka oss in i läsandets fantastiska värld utan 
också som en hjälp i det komplexa informationsamhälle vi lever i 
idag, och dels för att jag ser en stor potential i att marknadsföra 
bibliotekens unika position och att skapa den attraktiva mötesplats 
som det skulle kunna vara.

Vad tror du är den största skillnaden i kundernas förväntningar på 
bibliotek jämfört med bokhandel?

En känsla av kravlöshet och tillgänglighet. Vilket i sin tur ställer be-
tydligt högre krav på service och värdskap. Och jag tror att besö-
karen också förutsätter att biblioteket till skillnad från bokhandeln 
älskar böcker, läsande och kultur vilket ställer krav på att miljön är 
attraktiv och visar på omtanke till innehållet.

Biblioteken har, bland annat genom dig, fått många idéer från handeln 
om till exempel landningsbanor och plånboksöppnare. Vet du om det 
finns idéer från biblioteken som spridit sig till handeln?

Jag tror att struktur har smittat av sig till handeln även om handeln 
har benämnt kategorierna mer utifrån kunderna. Och just att besö-
karen ska klara sig själv med självutlån och återlämning var bibliote-
ket långt före handeln med att förstå och införa.

I dag pratar vi mycket om olika zoner på biblioteken; tysta och livliga 
områden som ska kunna passa olika användare i olika situationer. Finns 
motsvarande diskussioner när det gäller kommersiella miljöer?

Definitivt, för att vara en attraktiv mötesplats vilket både kommer-
siella och icke kommersiella miljöer vill uppnå måste man anpassa 
delar av miljön till olika behov. Ta ett köpcentrum som exempel, 
där det idag finns lekytor för barnen, stimmiga restaurangtorg, 
mer avskilda lugna restauranger, lugnare plats för att arbeta, vi-
lorum etc.

Du brukar framhålla doftens betydelse, och på biblioteken är vi vana 
att höra vuxna människor tala lyriskt om doften av gamla böcker i 
pansarband på sitt barndomsbibliotek. Vad tror du att dagens barn 
kommer att förknippa med sin barndoms bibliotek när de blir vuxna?

Jag skulle vilja fråga ett barn hur de tycker att det doftar på 
biblioteket. För mig doftar det fortfarande just böcker, men jag är 
osäker på om det är minnen som spelar mig ett spratt eller om 
det faktiskt fortfarande är bokdoften som finns kvar.

Vad läser du själv just nu?
Det goda värdskapet av Jan Gunnarsson och Olle Blohm.
___________________________________
Ställde frågorna gjorde

Redaktionen
Foto: Privat

SEX 
FRÅGOR 

TILL

Petra Trobäck                                          

Petra Trobäck är inspiratör 
och rådgivare i hur man ska-
par attraktiva mötesplatser. 
Mötesplatserna må vara kom-
mersiella eller icke, såsom bib-
liotek. Hon vet vad som lockar 
besökare, får dem att handla 
eller stanna och är så nöjda 
att de kommer tillbaka. Pet-
ra har många års erfarenhet 
av detaljhandeln och utveck-
ling av mötesplatser. Just nu in-
spirerar hon många bibliotek 
runt om i Sverige till att ska-
pa mer attraktiva rum. 


