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Läsa
I somras kunde man i DN läsa att melodifestivalsaktuelle Yohio kom ut som läsfrämjare. Han 
säger att han blir irriterad när folk säger att de inte läser. Jag vet inte vilken effekt det har på 
ungdomar att kändisar säger att de läser. Det är naturligtvis bra att så många som möjligt sä-
ger att de är läsande människor men mer måste nog till för att det ska leda till aktiv läsning. 
Zlatans bok gav effekt det märkte vi på all statistik och Yohio håller på att skriva en fantasy-
bok. Kanske väcker den samma uppmärksamhet. 

Alla talar med oro om PISA-undersökningen och den leder till att det sätts in särskilda resurser för att öka läsandet. Så ock på biblioteken som påskyn-
dade av politiker och myndigheter ska nå ungdomarna bland annat via idrottsföreningar. Så efter digidel kommer nu insatser för att öka den läsande del-
aktigheten. Jag tycker att biblioteken gör ett fantastiskt läsfrämjande eller lässtimulerande arbete framför allt riktat till barn. Flera exempel finns i detta 
nummer av Länsnytt. Det är bara att envetet fortsätta det arbetet och försöka nå barnen under alla åldrar och naturligtvis inte enbart på biblioteket utan 
på institutioner, öppna förskolor, fritidshem m.m. 

Läsandet förändras också över tid och idag läser vi på många olika sätt. Men det verkar vara samma personer som ökar sina former för läsandet. Att nå 
nya läsare kräver ytterligare steg. Att nå barn via vuxna i deras närhet - och på det sättet kanske också inspirera de vuxna till eget läsande är en bra stra-
tegi. Flera kommunbibliotek gjorde under digidelkampanjen särskilda insatser på köpcentra för att öka den digitala delaktigheten. Kanske ska vi använ-
da samma metod för att öka läsandet. Jag har lyft det flera gånger tidigare men gör det igen. Ett sätt att få fler vuxna att läsa och därigenom fler barn är 
att försöka närma sig arbetsplatserna. Här spelar arbetsgivare, fackföreningar och även studieförbunden en stor roll.

Vi kan konstatera att arbetsplatsbibliotek ses som förlegat ur ett biblioteksperspektiv men det finns många bra lösningar. Det finns också läsinsatser som 
t.ex. Läs med mig pappa, som jag tycker är alldeles utmärkt. Facken är öppna för både nya ideer och samarbeten så den kontakten ligger öppen. Att 
främja läsandet, bibliotekets basuppgift, är för tillfället i topp i samhället så det känns som det bara är att gå ut och skörda. Bibliotekens läsfrämjare ska 
värva fler läsfrämjare eller i alla fall läsvänner och tillsammans samtala om läsandet. Bibliotekslokalen är gjord för att föra lässamtal i. Men lässamtal kan 
även göras på nätet och ett sådant forum är bokcirklar.se.

Så gör som Yohio och kom ut som läsfrämjare och skaffa läsvänner, 
lässamtala i biblioteket, på nätet eller där det passar dig bäst.

Trevliga lässamtal önskar 
Krister Hansson
Läsvän
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MTM:s rapport om Äppelhyllor kommer under vintern. Arbetsnam-
net är Äppelhyllevardag : att arbeta med tillgängliga medier för barn på 
folkbibliotek.

Regionbibliotekets Projekt Sagostundens förstudie finns på hemsi-
dan. Projektet har beviljats medel för fortsättning tillsammans med Åse 
Hedemark från institutionen för ABM på Uppsala universitet. http://re-
gionbiblioteket.se/publicerat/projekt-sagostunden-en-forstudie/
 
Martin Widmarks läsprojekt En läsande klass lanseras 23 april. 
http://enlasandeklass.se/

Litteratur och demokrati: unga läsare, identitet och litteracitet. En tvär-
vetenskaplig nordisk konferens vid Uppsala universitet den 24-25 april, 
om barn, ungdomar och litteratur, som lyfter fram både föreställningar 
om demokrati i litteraturen och läsning som social praktik.
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Några röster om läsning

   Under hösten lyssnade jag på några föreläsa-
re som talade om läsning, här är några nedslag.
   Thomas Götselius, institutionen för litteratur-
vetenskap och idéhistoria vid Stockholms uni-
versitet, frågar sig vilka värden som står på spel 
när och om läsningen går ner.
I samma ögonblick man gör skönlitteraturen till 
en angelägenhet för alla blir det problematiskt att 
alla inte kan läsa. Det verkliga hotet mot litte-
raturen är inte riktat mot litteraturen själv. Det 
som är hotat är det reflexiva långsamma läsandet. 
Han menar att man blir distraherad om man lä-
ser online, Internet med alla frestelser är för lätt-
tillgängligt och är boven i dramat. Hjärnan an-
passar sig då till ett nytt sätt att läsa på bekostnad 
av djupläsning. Vi kommer att sakna det gamla 
sättet att läsa men inte så länge, vi anpassar oss 
avslutar han.
   Magnus Persson, professor i litteraturvetenskap 
vid Malmö Högskola, svarade Thomas Götselius 
att fenomenet inte är nytt. Walter Benjamin myn-
tade begreppet ”förströdd distraktion” redan på 
1930-talet. Det är inte bara nu vi störs av andra 
medier! Magnus Persson talar om att myten om 
den goda boken kännetecknas av att litteraturen 
är överlägsen och hotad. Vi tar för givet att litte-
raturen är god och automatiskt har goda effekter. 
Mycket läggs på den goda bokens axlar!  I sko-
lans styrdokument finns skrivningar om littera-

turens godhet som motbild till rasism, stereoty-
pa könsroller och annat elände. Men ingenstans 
i styrdokumenten uppmanas läsare att läsa skön-
litteratur kritiskt. Han nämner biblioterapi som 
exempel där det finns en stark tro på den goda 
bokens effekter: läsaren är sjuk och litteraturen är 
god och kan hela. Det enda sättet att lämna my-
ten om den goda litteraturen är att lämna litte-
raturen själv säger Magnus Persson. Man vinner 
inga nya läsare genom att spela ut den goda bo-
ken mot de onda alternativen, ”det blir ett race 
to the bottom”. Litteraturen själv är öppen, ny-
fiken och mångfaldig, men dess förespråkare är 
tvärsäkra, nostalgiska och förutsägbara. De läs-
främjande insatserna måste anpassas till de ung-
as egen mediekultur, menar Magnus Persson. De 
nya läspraktikerna måste flytta in i skolans litte-
raturläsning: jag skriver mer om det i artikeln 
om ryggsäcken.   
   Lotta Bergman, fakulteten för lärande och sam-
hälle vid Malmö högskola, menar också att vi 
har en bild av att skönlitteraturen är nyttig och 
bra. Bara man läser mycket blir man en bra läsa-
re och kanske till och med en bättre människa. 
Man tänker i kvantitet, si eller så många böcker 
ska barnen läsa. Men den viktiga frågan ju: VAR-
FÖR ska vi läsa? 
   En mer avancerad läsförmåga behövs idag som 
omfattar läsning i en rad medier. Att läsa och pro-

ducera multimediala texter, röra sig mellan olika 
medier, kunna läsa hur man komponerar bilder, 
kunna överföra innehåll från ett medium till ett 
annat, kritiskt granska både innehåll och form 
i olika medier. Att vara en kompetent kommu-
nikatör är mer än att kunna skriva löpande text. 
Idag talar vi om historiemedvetande istället för 
att rabbla årtal och kungar, mindre memorera 
fakta och mer skapa sammanhang. Elevernas lä-
ser på ett instrumentellt sätt då syftet med litte-
raturläsning är oklart. De finner inget tillfreds-
ställande svar på varför de ska läsa skönlitteratur 
i skolan, och många elever är svagt motiverade. 
ATT man ska läsa skönlitteratur i skolan är klart, 
menar Lotta Bergman, frågan är HUR man ar-
betar med skönlitteraturen. Läsning är en social 
handling, det pågår ett lärande. Det handlar om 
samhällsfrågor, demokrati, rättvisa. Läsning av 
en text avslutas inte när boken är slut utan fort-
sätter och förståelsen fördjupas.
   Två nya doktorsavhandlingar om läsförståelse 
spikades i december: Barbro Westlund vid Stock-
holms universitet lyfter i sin avhandling Att be-
döma elevers läsförståelse. En jämförelse mellan 
svenska och kanadensiska bedömningsdiskurser 
i grundskolans mellanår liksom många andra ex-
perter fram att man i svensk skola är dåliga på 
att ta tillvara på resultat från läsforskning. Barn 
hänvisas ofta till mirakelreceptet: läs mer så löser 
det sig, men lämnas utan stöd med lässtrategier.
Catarina Schmidt vid Örebro universitet menar 
i sin avhandling Att bli en sån’ som läser. Barns 
menings- och identitetsskapande genom texter att 
för att barn ska nå läsförståelse och upptäcka det 
fantastiska med att läsa måste de få prata om vad 
de läser och i den meningen är skolan en alltför 
tyst lärmiljö. För att utveckla sin läsförståelse pe-
kar Catarina Schmidt på hur viktigt det är att få 
samtala om alla texter de möter, oavsett om de är 
tryckta i en bok eller finns på skärmen i form av 
spel, sociala medier eller annat. Hon talar också 
om sponsorer: vårdnadshavare, anhöriga, kam-
rater och bibliotekarier som kan uppmuntra till 
läsning och hjälpa barnen hitta rätt bok för dem.

Pia Borrman
Regionbibliotek Stockholm

Läsförståelsen går ner hos de unga. Många talar om riskerna med att just poj-
kar inte läser. PISA-rapporten som kom strax före jul redovisar en bekymmer-
sam trend. Från universiteten hörs röster om att studenterna brister i läsför-
måga så studierna blir lidande. Martin Widmark startar projekt för landets alla 
skolor. Politikerna gör mer eller mindre genomtänkta utspel om skolan. Läs-
förståelse är ordet på allas läppar.

Foto: C
ecilia Bengtsson
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Spel och
berättande 
i Vårby
   Inom projektet ”Ett bibliotek är ett bibliotek 
eller?” vill vi göra Bibliotek Huddinge relevant 
för fler. Målet är en positiv utveckling vad gäller 
ökat antal pojkar och män som tar del av bib-
lioteksverksamheten i Huddinge. Som ett led i 
detta bjöd vi in speljournalisterna Kristofer Ahl-
ström och Linus Larsson för att samtala om Tv-
spel och berättande. Det som gör spelet unikt är 
upptäckandet av miljön för att tillgodogöra sig 
historien. Om tv-spel hade fullt fokus på berät-
tande kanske det skulle passa bättre som en film 
eller roman. Det är små pusselbitar utlagda som 
man måste hitta själv, samtidigt som man också 
kan välja att ignorera. Ahlström menade att det 
ställer filosofiska frågor om vad som är ödet eller 
förutbestämt. Genom spel finns det olika typer av 
berättande. Larsson berättade om öppna spelvärl-
dar där många interagerar med varandra, t ex Mi-
necraft. Då är den skrivna berättelsen sekundär, 
det uppstår en berättelse mellan dig och den du 
spelar med. Det finns även fenomen där männis-
kor filmar sig själva medan de spelar exempelvis 
ett skräckspel. En berättelse om hur de reagerar 
på spelet. Ahlström ser en trend idag att spelen 
har blivit likt filmer. Det kopplar han ihop med 
samtiden som att man ska ha belöningar hela ti-
den. Många spel har byggts upp så att det måste 
hända något efter några sekunder. Spelaren ska 
inte vänta, rädda för att spelaren ska köra fast. 
Det finns en rädsla då det kostar mycket peng-
ar att utveckla spel. Då vill man inte riskera att 
ha missnöjda spelare. Sist pratades det om spe-
let The Walking Dead där man hela tiden ställs 
inför val och moraliska dilemman. Sen påverkas 
spelet av de val man gjort. En person har fastnat 
med ett ben i en rävsax och zombies kommer. 
Ska man hugga av benet med en yxa eller lämna 
den åt zombies? Vi brukar hävda att skönlittera-
tur skapar identitet och ökad empati. Tänk om 
spel ger detsamma?

Niklas Elzén
Bibliotek Huddinge

   Carina Fast, fil dr vid Uppsala universitet, bru-
kar tala om hur endast de barn som har samma 
kulturella kapital som läraren får packa upp sin 
ryggsäck av erfarenheter i skolan. De barn som 
däremot inte läser samma böcker och använder 
samma språk som skolan anser är värdefullt, de 
får inte ens ta med sin ryggsäck till skolan. Ett 
exempel hon nämner är Pokemonkort som för en 
del barn kan vara en ingång till både skriftspråk 
och till det engelska språket men anses värdelösa 
och förbjuds i vissa skolor. Läs mer i hennes bok 
Literacy i familj, förskola och skola. (2008)Jag 
funderade på hur detta resonemang kan överfö-
ras till biblioteken. Tar vi vara på alla barns er-
farenheter i vår verksamhet? Angår vi alla barn? 
Några föreläsningar jag lyssnat på den senaste ti-
den tar också upp frågan:
   Ove Sernhede, professor vid Göteborgs uni-
versitet, talar om den segregerade staden där de 
utarmade förortsskolornas resultat pekar brant 
nedåt medan ungdomarna på fritiden ägnar sig 
åt kreativa och nyskapande verksamheter inom 
till exempel graffiti, musik och dans. Han me-
nar att det finns en paradox här och att skolan 
inte förmår ta hand om elevernas egen verklig-
het, deras eget skapande.
   Magnus Persson, professor Högskolan i Malmö, 
menar att de läsfrämjande insatserna måste an-
passas till de ungas egen mediekultur, säger han. 
Han talar om de nya läspraktikerna som måste 
flytta in i skolans litteraturläsning: de som hand-
lar om det sociala, intermediala, kollektiva och 
passionerade läsandet.
   Gunilla Molloy, docent vid Stockholms univer-

Att få packa upp sin ryggsäck
sitet, har forskat om läsovilliga killar. Hon säger 
att lärarens ingång i texten sällan är den ingång 
eleverna har. Literacy är en social aktivitet vars 
olika former används i olika sammanhang. Sko-
lan och fritiden värdesätter olika former. Makt-
förhållandena mellan olika form av literacy be-
höver komma i balans. Om vi ska nå de ovilliga 
killarna måste vi ta reda på vad de redan kan, inte 
utgå från det de inte kan.
   Kerstin Bergöö, fil dr vid Högskolan i Kristi-
anstad, menar att pedagogerna inte ska hålla po-
pulärkulturen utanför förskolan. Plocka in dem 
och arbeta med dem på samma djupgående sätt 
som med böckerna säger hon. Hon tar Bionic-
les som exempel. Berättelsen om dem har samma 
tema som Bibeln, Koranen, myterna och Astrid 
Lindgrens berättelser: kampen mellan ont och 
gott. Dessa figurer bär på bra berättelser, men vi 
ser bara att de är plastiga och har svärd.
   Angående de nya läspraktikerna som Magnus 
Persson tar upp, så tänker jag att här finns ju bib-
lioteken eller har åtminstone en möjlighet att vara 
med. Några exempel:
•	 Det sociala läsandet: bokklubbarna och lä-

secirklarna.
•	 Det intermediala läsandet biblioteken erbju-

der många kombinationer av medier som till 
exempel serier och ljudböcker. 

•	 Det kollektiva läsandet: förutom bokklub-
barna erbjuder de flesta bibliotek sagostun-
der och annan högläsning, ibland även för 
vuxna. 

•	 Det passionerade läsandet: jag tänker direkt 
på alla aktiviteter som sker kring till exem-
pel Hungerspelen, Twilight och Harry Pot-
ter, och som bygger på kärlek och passion. 
Hela fandom-kulturen med fanfiction, fan-
film, fanzines etcetera drivs av passion!

Frågan är jag lämnar över är: tar vi vara på bar-
nens och ungdomarnas erfarenheter, kultur- och 
medievärld, intressen, kunskaper och erfarenheter 
när vi planerar vår verksamhet, när vi tar emot 
grupper på biblioteket och när vi möter enskil-
da unga människor?

Pia Borrman
Regionbibliotek Stockholm

Foto: Pia Borrm
an



6

   I projektet ”Ut ur bubblan” ville jag testa di-
gital bokcirkel för barn och unga, och bestämde 
mig för att KIK var enklast och mest naturligt 
för barnen att kommunicera igenom. KIK är ett 
chattprogram som man laddar ner i sin telefon. 
Man kan man vara upp till nio personer i samma 
chatt. Alla som är med ser vad de andra skriver. 
Till en början var vi sex men idag är det tolv barn 
mellan 11 och13 år i cirkeln varav tre är killar.
   Det var inte så lätt att diskutera på KIK visade 
det sig. Vi var inloggade på olika tider och barnen 
pratade om andra saker med varandra. De var alla 
på olika ställen i boken så det var svårt att disku-
tera. Läsförmågan varierade också ganska mycket 
i gruppen. Ibland blev de ovänner med varandra 
och jag var tvungen att rycka in. På grund av svå-

Digital bokcirkel i Bredäng
righeten att få igång bokdiskussioner bestämde 
jag mig för att vi skulle ha en fysisk träff också. 
Träffen var väldigt lyckad och efter den handla-
de samtalen på KIK mycket mer om böckerna, 
och barnen började ge varandra boktips och la 
upp bilder på vad de läste just nu. Jag valde oli-
ka böcker så att barnen fick testa böcker de inte 
hade valt själva. Både bokcirkeln och barnen ut-
vecklades mycket denna höst. En av deltagarna 
skrev: ”Sitter och läser min bok, ända sen jag bör-
jat i bokcirkeln har mitt intresse för böcker ökats 
vilket har hjälpt mig i matte och svenska! :) ” Nu 
diskuterar vi på KIK och försöker ha träffar var-
annan månad, barnen hade gärna haft det oftare 
men det är svårt med tidpunkten och lokalfrågan.
   Fördelarna med KIK är att jag är där barnen 

är men även de fysiska besöken till biblioteken 
har ökat. De kommer ofta förbi och pratar en 
stund eller vill ha boktips. Det blir lite boksnack 
hela tiden istället för koncentrerat till ett tillfälle.
   Nackdelarna är att man kan diskutera närsom-
helst. Framförallt diskuterar barnen på kvälls-
tid då jag inte jobbar. Ibland börjar de bråka via 
KIK, ofta för att några chattar om annat än böck-
er. Det är bra med tydliga direktiv från början så 
att alla vet vad som gäller.
   Jag tycker det är jättekul, utvecklande och läro-
rikt att hålla på med en digital bokcirkel. Det är 
svårt och ibland känns det som man tar ett steg 
framåt och två tillbaks, men det är helt klart ett 
sätt att öka läslusten!

Maria Berglund
Stockholms stadsbibliotek

   Upplands Väsby bibliotek är sedan ett tiotal 
år hemvist åt en särskild bokcirkel för talbokslä-
sare. Deltagarna träffas en eftermiddag var tred-
je vecka för att dela med sig av sina erfarenhe-
ter som talboksläsare och utbyta boktips över en 
kopp kaffe. Idag har vi nio deltagare i cirkeln. 
Flertalet läser talböcker därför att deras syn för-
svagats med stigande ålder.
   Vi väljer inte ut en gemensam bok att läsa och 
diskutera, utan var och en hittar själv ett par böck-
er att presentera till varje tillfälle. Efter en entusi-
astisk redogörelse blir andra deltagare ofta nyfikna 

Talbokscirkel i Upplands Väsby

på att läsa samma verk och förmedlar sedan sina 
egna intryck och reflektioner vid nästa samman-
komst. Nedgörande kritik förekommer också.
   Urvalet boktitlar är brett och oförutsägbart. 
Vilken annan bokcirkel växlar obehindrat mel-
lan E.L. James (”Det blev tradigt i längden”) och 
Hemingway (”Gåtfull och sorglig”)? Dan Brown 
(”Hjälten hade en hektisk dag”) och Alice Mun-
ro (”Varm och medkännande i grund och bot-
ten”)? Engelsforstrilogin (”Jag kan prata om den 
med barnbarnen”) och Denise Rudbergs lyxdeck-
are (”Alldeles för lite raffel”)?

   Talbokscirkeln har sitt ursprung i en studiecir-
kel hos Studieförbundet Vuxenskolan. En hand-
full läslystna medlemmar – och tillika flitiga tal-
bokslåntagare – hade saknat en plats där de kunde 
samtala om litteratur med andra som också för-
lorat förmågan att läsa tryckta böcker. De orga-
niserade sig, valde en cirkelledare och samlades 
på kommunens folkbibliotek. Efter att de dri-
vande medlemmarna alla drabbats av sviktan-
de hälsa erbjöd sig biblioteket att ta över rodret.
Med talbokscirkeln uppmärksammar biblioteket 
förstås en av sina särskilda målgrupper. Den som 
inte längre förmår att tillägna sig tryckt text kan 
fortsätta att ta del av den litterära kulturen på 
ett aktivt, engagerat sätt. Samtidigt uppmärk-
sammar vi några av våra egna mest aktiva, enga-
gerade biblioteksanvändare.
   Min egen roll som cirkelns samtalsledare inne-
bär regelbunden tillgång till en fokusgrupp som 
ständigt är på jakt efter nya läsupplevelser, som 
inte skräder orden, som reflekterar över biblio-
tekets och läsningens roll i samhället och för den 
egna individen.

Tomas Boij
Upplands Väsby bibliotek
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   På vårterminen 2013 fick 15 ungdomar i Ny-
näshamn ett brev som började så här:
Hej!
Du har fått det här brevet för att någon i din när-
het har uppmärksammat att du uppskattar att läsa. 
Kanske njuter du av att försvinna in i böckernas 
värld, kanske ser du litteraturen som en källa till 
kunskap. Du har redan läst en hel del men vet att 
nya litterära upplevelser väntar på dig.
   De som förmedlade breven var svensklärare 
i årskurs nio på tre olika skolor. Sex av ungdo-
marna hörde av sig och ”Hemliga klubben” ska-
pades. Min utgångspunkt var att ge bokläsande 
ungdomar en oas där de kan träffa andra ung-
domar som också tycker att det är intressant att 
prata om böcker. Detta är nämligen långt ifrån 
en självklarhet i högstadiemiljön där man som 
bokläsare riskerar att få ”töntstämpel”.
Vi träffas några gånger per termin och pratar om 
böcker vi har läst, böcker vi vill läsa och böck-
er vi vill rekommendera varandra. Jag styr inte 
innehållet i träffarna, vid ett tillfälle bestämde 
ungdomarna att vi skulle läsa en gemensam bok 
och diskutera den vid kommande träff. Min roll 
är att vara sammankallande och sedan att bjuda 
på fika och delta i samtalet. Vi har kontakt via 
SMS och jag skickar inbjudan ungefär en vecka 
innan en träff.
   Nu går ungdomarna på gymnasiet och vid se-
naste träffen diskuterade vi om vi ska skicka ut 
några nya inbjudningar och få lite tillskott i grup-
pen. Ungdomarna får bjuda in vänner (en sjun-
de medlem tillkom på det viset), men troligtvis 
kommer ett mycket begränsat antal inbjudnings-
brev hamna hos svensklärarna i vår. Ungdomar-
na i gruppen har berättat att de uppskattade det 
exklusiva och lite hemliga, de kände sig verkli-
gen utvalda när de fick sitt brev.

Jenny Bjerner
Nynäshamns bibliotek

Hemliga 
klubben 
– bokcirkel 
för ungdomar

   Bokcirklar startade 2007 som ett privat initia-
tiv av bibliotekarie Nina Frid. Sedan 2010 drivs 
bokcirklar.se av Sveriges region- och länsbiblio-
tek med stöd från Statens kulturråd. Projektle-
dare är Annika Hermele och Hanna Johansson 
som är knutna till Regionbibliotek Stockholm. 
Hösten 2012 fick bokcirklar.se en ny webbsida 
med ett helt nytt utseende och lite annorlun-
da funktioner.
   Som medlem på bokcirklar.se kan du skapa el-
ler gå med i cirklar, samt välja om cirkeln ska vara 
öppen för alla eller helt privat. På sidan möts lä-
sare från hela landet, i olika åldrar och från oli-
ka yrkeskategorier. Cirklarna består av såväl ar-
betskollegor, bibliotekarier och skolklasser som 
av alla som hittar dit. 
   På bokcirklar.se har vi även gästbloggare, för-
fattare, bibliotekarier och andra skribenter som 
skriver två veckor var. I gästbloggen berättar för-
fattare gärna om sitt skrivande, sin egen läsning 
samt möter läsare som kan kommentera och stäl-
la frågor. Varje år ordnas Stora Läsarpriset där lä-
sarna röstar fram det gångna årets bästa böcker i 
olika kategorier. 2014 delar vi ut Stora Läsarpri-
set till de vinnande författarna för sjätte gången. 
På bokcirklar.se står läsarsamtalet i centrum och 
det är läsarna som skapar större delen av inne-
hållet tillsammans i form av cirklar, läsdagböcker 
och samtal. Bokcirklar.se erbjuder en ickekom-
mersiell läsarcommunity fri från reklam och re-
censenter, men där biblioteken har en central roll.
Vi som driver sajten ser flera fördelar med många 
biblioteksmedarbetare som deltagare, som privat-
personer eller i yrket. Bibliotek som driver öppna 
cirklar skapar gemenskap samt ger boksamtalen 
bra spridning. Många läsare uppskattar att kun-
na diskutera böcker med professionell biblioteks-
personal som inspirerar och bidrar till kvalitet. 
   Det är vår förhoppning att fler bibliotek och 
bibliotekarier flyttar in sitt läsfrämjande arbete på 

bokcirklar.se. Möjligheterna är flera. Cirkla om 
boktitlar, ett författarskap eller kanske ett tema. 
Skapa en cirkel som pågår under en längre tid, 
under en kväll eller kanske en vecka. En begrän-
sad tidsperiod skapar ett driv i samtalet och lig-
ger närmare de bokcirkelträffar som sker IRL.
Jobbar du med bokcirkelträffar på ditt bibliotek, 
kan bokcirklar.se användas som en virtuell mö-
tesplats mellan träffarna. Här kan gruppen fort-
sätta diskutera böckerna och hitta nya cirklar att 
delta i. Biblioteken kan även använda bokcirk-
lar.se för att skapa lokala cirklar och lyfta lokala 
författarskap. Stockholm läser är ett bra exem-
pel men självklart finns det fler. 
   Bibliotek som driver cirklar på bokcirklar.se, 
marknadsför samtidigt sina aktiviteter och per-
sonalens kompetens. Bibliotekarier som bokcirk-
lar virtuellt bidrar med kvalitet, litteraturkänne-
dom och inspiration. 

Hanna Johansson, 
Regionbibliotek Stockholm

Bokcirklar.se är en virtuell mötesplats för läsare som drivs av biblioteken och 
är öppen för alla. På bokcirklar.se kan du delta i bokcirklar, få läsvänner och 
skriva läsdagbok, få lästips och samtala om böcker. 

 Böcker om bokcirklar
•	 En bok och en dagens, tack! : lästips från 

en lunchbokcirkel
•	 Eriksson Barajas, Boksamtalets dilemma 

och möjligheter
•	 Frid, Slutet på boken är bara början : 

om läsarsamtal, bokcirklar och bibliotek 
•	 Lundin, Bokläsarnas kunskapskälla : för 

läsecirklar och andra litteraturälskare 
om boksamtal, förlagsverksamhet och 
bokbransch

•	 Lundin, Cirkelbevis : läsecirklar på bib-
liotek

•	 Är det samma bok vi läst? : om en lång-
livad bokcirkel
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   Det är bibliotekarien Lena Wistén-Strand som 
har hållit i cirklarna och plockat ihop litteratur till 
varje cirkeltillfälle. Självklart har böckerna kunnat 
läsas på olika sätt; med stor stil, som ljudböcker 
eller talböcker. Ibland har man utgått ifrån ett 
visst tema, ibland ett författarskap. Det är ett ti-
otal seniorer på varje mötesplats som har läst oli-
ka böcker inom temat, eller olika titlar av sam-
ma författare. Sedan pratar man om böckerna, 
temat eller författarskapet. Lena har förberett frå-
gor inför varje träff som utgångspunkt för sam-
talet. Det var i samband med att Järfälla deltog i 
Regionbibliotekets projekt ”Det är möjligt!” åren 
2009-2012 som läsecirklarna startade. Planen är 
att detta samarbete mellan äldreomsorgen och 
Järfälla bibliotek ska fortsätta, berättar Lena, all-
deles nybliven pensionär efter många år i tjänst 
som socialbibliotekarie på Jakobsbergs bibliotek.
   Mer om projektet ”Det är möjligt”: http://regi-
onbiblioteket.se/publicerat/det-ar-mojligt/

Gustav Nygren
Regionbibliotek Stockholm

Läsecirklar 
för äldre 
i Järfälla

Foto: Gustav Nygren
   Många bibliotek driver bokcirklar i olika for-
mer, ofta med bibliotekspersonal som deltagare 
eller samtalsledare. Men efter att ha sett inspi-
rerande bokcirkelpåsar till utlån på Växjö stads-
bibliotek i höstas, blev jag nyfiken på vilka bib-
liotek i landet som erbjuder dessa och hur de 
jobbar med dem. I Stockholms län har jag fång-
at upp Upplands-Bro bibliotek och Märsta bibli-
otek i Sigtuna kommun som båda erbjuder bok-
cirkelpåsar, så jag passade på att ställa lite frågor. 
Så här berättar Anne Edeborg på nyinvigda Mär-
sta bibliotek, som startar upp satsningen på bok-
cirkelkassar nu i vår:
   ”Vi har haft bokcirklar för vuxna i tre år. Ef-
tersom vi har köpt in extra exemplar inför varje 
bokcirkelträff har vi samlat på oss flera bokcir-
keluppsättningar. Vi ville återanvända dessa på 
ett nytt sätt och blev inspirerade av bibliotek i 
Värmlands arbete med bokcirkelkassar.”
Märsta bibliotek har börjat med tio bokkassar. 
Men de hoppas på att efterfrågan ska bli stor och 
att de under våren 2014 kan utöka antalet bok-
kassar till 20 – 30 stycken. Kassarna innehåller 
fem exemplar av samma titel, främst pocket, samt 
en ljudbok och en talbok.
   Kassarna kommer att hänga på krokar i bib-
liotekslokalen och presenteras på bibliotekets 
webbplats.
   ”Lånetiden kommer att bli antingen 6 eller 8 
veckor, och jag kommer att bifoga diskussions-

Bokcirkelkassar på bibliotek

frågor och bokmärken i kassarna. Det kommer 
också att finnas möjlighet för bokcirkeldeltagar-
na att kostnadsfritt boka vårt mötesrum på hu-
vudbiblioteket i Märsta” säger Anne Edeborg.
   Biblioteket försöker göra ett brett urval, med 
både klassiker och nyutgiven litteratur. De har 
främst tittat på aktuell pocketutgivning eftersom 
bokcirkeluppsättningar med bara inbundna ex-
emplar skulle bli mer kostsamt. Märsta biblio-
tek planerar att även erbjuda bokkassar med LL-
böcker lite längre fram i vår. Det kan också bli 
aktuellt att arbeta med ”Boken kommer-kassar”.
   ”Vi kommer även att fortsätta med två ”vanliga” 
bokcirklar, varav en med klassikertema. Det ska 
bli intressant att se hur det går!” avslutar Anne.
   Upplands-Bro bibliotek har också återanvänt 
pocketböcker från bibliotekets tidigare bokcirkel, 
berättar Martina Olsson. Personalen har även fått 
föreslå en titel var.
   Upplands-Bro har 16 bokcirkelkassar till utlån 
fördelade på två bibliotek, med samma titel i 6 
exemplar. De har två påsar med ungdomsböck-
er och två påsar med LL-böcker (lättlästa) som 
unga vuxna också kan läsa. I påsen ligger även lite 
metodtips i form av En bok för allas diskussions-
frågor, samt en författarpresentation från Alex. 

Hanna Johansson
Regionbibliotek Stockholm

Foto: Martina Olsson

     På seniorboendena Kärnmakarens 
mötesplats i Kallhäll och Barkarby mö-
tesplats i Barkarby ordnas läsecirklar 
en gång i månaden.
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   Surfplattan blev årets julklapp efter viss kamp 
med råsaftscentrifugen. Surfplattor finns i många 
svenska hem, liksom smarta telefoner och läsplat-
tor. Ännu är det bara elva procent av svenskarna 
som läser e-böcker, men vi som jobbar på bibli-
otek märker tydligt att intresset ökar. Parallellt 
och kanske ännu fortare än e-boksläsandet ut-
vecklas hur vi talar om böcker. Läsandets sociala 
aspekter är viktiga och har tagit sig olika uttryck 
under olika tider. Från högläsning, folkbibliote-
kens utveckling, läsecirklar, salonger, bokklub-
bar till dagens virtuella samtal. 
   Vad är annorlunda med att prata om böck-
er med hjälp av appar och nättjänster? Man kan 
säga att det finns två stora fördelar. Det första är 
flexibiliteten och integrationen med läsningen. 
Du kan anteckna, dela och prata om böckerna 
var och när du vill. Det andra är det som blivit 
känt som den långa svansen (Chris Anderson). 
Allt är tillgängligt och sökbart vilket gör att sma-
la böcker (produkter) hittar sina läsare (köpare). 
Överfört på social läsning betyder det att en lä-
sare av en smal eller äldre bok kan hitta läsvän-
ner med samma intressen om rätt sökvägar finns.  
Men vilka mötesplatser och verktyg finns för att 
utbyta tankar och tips om böcker?  Man kan grovt 
dela upp dem i sociala e-boksläsare, digitala bok-
hyllor och strömmande e-boksläsare med abonne-

mang. Utöver dessa finns en massa andra och de 
flesta nätbokhandlar har dessutom olika typer av 
betygs- och kommentarsfunktioner. Verktygen är 
ganska språkberoende och det handlar både om 
hur väl företaget är etablerat i det språkområde 
man är intresserad av och hur många användare 
det finns, eftersom innehållet i hög utsträckning 
är användargenererat. Så, vilka är värda att prova, 
och vilka kan man tipsa besökare om? 
   Readmill är kanske den bästa sociala e-bokslä-
saren. Ett socialt och snyggt alternativ till Bluefire 
Reader. Readmill är stilren och estetisk och kan 
öppna bibliotekens drm-skyddade e-låneböcker. 
Den sociala aspekten består i att du gör överstryk-
ningar med kommentarer om du vill. Du kan se-
dan själv gå tillbaka och läsa men också se vad 
andra strukit över och se vad dina vänner läser, 
stryker över och kommenterar. Även om boken 
lämnas tillbaka till biblioteket sparas dina över-
strykningar om du lånar den igen. Du kan även 
följa dina vänners läsning. https://readmill.com/
   Digitala bokhyllor är verktyg där du kan regist-
rera vad du läser och vill läsa, sätta betyg och skri-
va kommentarer. Goodreads är en digital bokhyl-
la med boktips, listor, betyg och kommentarer. 
Du följer dina vänner och visar upp din bokhyl-
la med vad du läser och vill läsa. När markna-
den för social läsning blivit starkare har Goodre-

Digitala mötesplatser för social läsning

   Jag frågade två bibliotekarier som jag gärna ber 
om lästips om hur de hittar alla guldkorn för unga 
vuxna. Jag frågade om de brukar lyssnar på pod-
casts om läsning? Det visar sig att ingen av dem 
gör det. Clarisa Rolandi Ronge, bibliotekarie på 
Medioteket i Stockholm och bloggare på Flask-
posten, använder Goodreads som Annika Her-
mele skriver om här ovan. Där följer hon biblio-
tekarier både på svenska och engelska men även 
författare som delar med sig av lästips. Hon tip-
sar om bloggen Forever young adult och School 
library journal som hon följer på Facebook och 
Twitter.  ”Jag följer också många amerikanska för-
lag och bibliotekarier på Twitter men är nog för 
rastlös för att lyssna på poddar och föredrar att 
läsa om saker hellre än att lyssna!” säger Clari-
sa. Rita Kangas, bibliotekarie på Rudbecksgym-

Podcasts och andra boktips

ads även börjat sälja böcker. Användarnas betyg 
är också integrerade i Ebscos NoveList med stor 
spridning på bibliotek i hela världen. 
http://www.goodreads.com/ 
   LibraryThing är en tidig digital bokhylla. Här 
finns många bibliotekskataloger och nätbokhand-
lar är representerade. Här finns också mängder 
av diskussionsgrupper och teman. Här finns en 
grundtanke att som användare lista hela sitt bib-
liotek.  http://se.librarything.com/
Såväl Goodreads som LibraryThing har många 
svenska användare. 
   Värt att hålla ögonen på: Oyster är den mest 
etablerade strömmande e-bokläsaren men den 
är ännu inte tillgänglig i Sverige. Oyster är som 
Spotify fast för e-böcker med tips om vad du 
skulle kunna gilla. https://www.oysterbooks.com/ 
Storytel är en abonnemangstjänst för strömman-
de ljudböcker. Under våren kommer de att lan-
sera en e-bokläsare i premiumversionen som ska 
göra det möjligt att växla mellan att lyssna och 
läsa. www.storytel.se. Även nätbokhandlare och 
förlag har olika typer av tjänster för social läs-
ning. Till exempel finns Shelfari från Amazon 
och Boktipset.se från Adlibris. 

Annika Hermele
Stockholms stadsbibliotek

nasiet i Sollentuna, skyller på tidsbrist och väljer 
bort podcasts. Tips om läsning får hon på Twit-
ter, bokbloggar som Dark Places och Bokstävlar-
na samt tidningarnas litteratursidor på webben, 
men hon använder också Goodreads.
   Jag frågade också Johanna Nylund, bibliotekarie 
i Huddinge och en av dem som startade bloggen 
Flaskposten. ”Jag tycker att det är intressantare 
att läsa recensioner och lyssna på bokdiskussioner 
när jag själv också har läst. Jag är alltid i myck-
et större behov av lästid än läsinspiration” säger 
hon men tycker att biblioteket, bokhandeln, Ins-
tagram och tidningsrecensioner ändå ger boktips.

Pia Borrman
Regionbibliotek Stockholm

För er som ändå skulle vilja lyssna på podcasts om 
barn – och ungdomslitteratur kan jag tipsa om 
Allt vi säger är sant Om ungdomslitteratur med för-
fattaren/journalisten Per Bengtsson och författa-
ren/journalisten Lisa Bjärbo 
Bokslukarsällskapet En alldeles ny podcast av ett 
hemligt gäng 9-13-åringar.
Mellan raderna Författare från Rabén & Sjögren om 
sina böcker, finns även på Facebook och Instagram.
Bokpodden Bokhoras bokpod handlar om både 
barn- och vuxenlitteratur på olika teman.
Mugglecast Harry Potter-podcast på engelska med 
nästan 300 avsnitt hittills.
Book hype Podcast om YA, unga vuxna-litteratur 
på engelska
CYA podcast Amerikanska bibliotekarier samta-
lar om barn- och ungdomslitteratur, bloggtipsar 
och samlar in bibliotekariepodcasts från olika håll.
PW KidsCast Publishers weeklys podcast om barn- 
och ungdomsböcker.
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   De fem träffar som cirkeln ordnat såhär långt 
bygger på diskussion av texter och aktuell forsk-
ning, som samtliga deltagare läser i förväg och 
som diskuteras i gruppen, men även av föreläs-
ningar från inbjudna forskare eller andra exper-
ter och inspiratörer till träffarna. Varje träff har 
haft olika tema. Vi har pratat omläsningar och 
möjligheter att lyfta fram den äldre litteraturen, 
exponering och läsmiljöer. Poesi på biblioteken 
var temat för ett möte, och virtuella boksamtal, 
bibliotekspoddar och litteraturtips på nätet ett 
annat, liksom taxonomier för det läsfrämjande 
arbetet, möjligheter till utvärdering av insatser 
och slutligen det sociala läsandet och betydelsen 
av det sociala läsandet för bibliotekets arbete och 
metoder. Vi kombinerar även träffarna med stu-
diebesök och ser därför till att vara på olika bib-
liotek eller läsmiljöer vid varje träff.
   Gruppens arbete följs av Uppsala universitet 
genom Kerstin Rydbeck, Institutionen för ABM. 
Hon har bistått med förslag på litteratur och frå-
geställningar inför träffarna, men tanken är även 
att cirkeln ska mynna ut i förslag på ämnen el-
ler områden för den forskning som görs inom 
läsfrämjande, att hitta sätt att få forskning och 
praktik att närma sig varandra och kanske rent-

av ske med forskarcirkeln som grund av oss prak-
tiker på biblioteken, så kallad barfotaforskning.
Önskvärt är ju att praktiken på folkbiblioteken, 
t ex arbetet med förmedling av skönlitteratur, tar 
avstamp i teori och forskning och är evidensba-
serad, det vill säga att den professionella biblio-
tekarien väger samman sin expertis med bästa 
tillgängliga kunskap som finns på området. Ve-
tenskaplig forskning sker på högskolor och uni-
versitet. Samtidigt finns det många praktiker som 
önskar höja blicken och granska sin egen arbets-
plats och sina metoder, men upplever att det säl-
lan finns utrymme för det. Forskning och prak-
tik lever alltför parallella liv. 
   Skönlitteraturens roll, synen på skönlittera-
tur och på litteraturförmedlande metoder och 
läsfrämjande på folkbibliotek har uppmärksam-
mats på sistone. Det flera forskare konstaterar 
är att det litteraturförmedlande arbetet på folk-
biblioteken oftast saknar en gemensam grund-
syn för arbetet och att gränsen mot det privata 
läsande och den individuella smaken är otyd-
lig, vilket skapar osäkerhet och stress. Ett sätt 
att skapa denna förankring i en professionalitet 
med utökad teoretisk grund och metodkännedom 
kan vara bildandet av en praktikgemenskap eller 

en forskarcirkel. I praktikgemenskaper hålls in-
formella samtal där människor använder varan-
dra som bollplank. Vi slår helt enkelt våra kloka 
huvuden ihop, sprider befintlig kunskap mellan 
oss och genererar ny, tillsammans. Med ytterli-
gare forskningsinriktning och med stöd av exter-
na forskare kan bibliotekarier utföra studier på 
respektive arbetsplats och i cirkeln ha ett forum 
för att diskutera frågeställningar, göra jämförel-
ser och dra slutsatser utifrån det insamlade ma-
terialet och de olika erfarenheterna. 
   Målet med bildandet av en praktikgemenskap 
av bibliotekarier från olika folkbibliotek i Stock-
holm och Uppsalaregionen som arbetar läsarfräm-
jande för vuxna är att få forskning och praktik att 
närma sig varandra, att få praktiserande bibliote-
karier att aktivt reflektera över sina erfarenheter 
och metoder och få utökad kunskap om arbetet 
med skönlitteratur på folkbiblioteken. 
   I dagsläget har cirkeln deltagare från Stock-
holms stadsbibliotek, från Bibliotek Huddinge, 
från Sollentuna och från Uppsala stadsbibliotek. 
Även Lotta Aleman, Regionbibliotek Stockholm 
och Stefan Eurenius, Länsbibliotek Uppsala del-
tar aktivt i cirkeln. På grund av avhopp finns det 
möjlighet att bli fler deltagare i gruppen. Är du 
intresserad? Tveka inte att kontakta nina.frid@
huddinge.se
   Nina Frid är bibliotekarie och utvecklings-
ledare för läsfrämjande på Bibliotek Huddinge 
och medlem i NÄFS, Nätverket för skönlitte-
ratur på biblioteken. Läser just nu: Gränsen av 
Riikka Pulkkinen.
   NÄFS – nätverket för skönlitteratur på bibliote-
ken bildades hösten 2006 av en grupp författare, 
litteraturkritiker, bibliotekarier och litteraturve-
tare med förankring i Sveriges Författarförbund, 
Svensk Biblioteksförening, Svenska Vitterhets-
samfundet och Svenska Akademiens Nobelbib-
liotek för att stärka skönlitteraturens ställning på 
folkbiblioteken i landet. 
Vill du veta mer om NÄFS? Kontakta Lars Ryd-
quist, 
lars.rydquist@telia.com eller besök www.nafs.nu

Nina Frid
Bibliotek Hudinge

”Slå våra kloka huvuden ihop” 
– rapport från en forskarcirkel bland de skönlitterära hyllorna på folkbiblioteket

Sedan hösten 2013 träffas en grupp bibliotekarier, som arbetar läsfrämjande för 
en vuxen målgrupp i Stockholms- och Uppsalaregionen, regelbundet i en fors-
karcirkel. Initiativet stöds av Svenska Akademien som genom NÄFS, Nätverket 
för skönlitteratur på biblioteken, beviljat 60 000 SEK för uppstart. 

”..många praktiker önskar höja 
blicken och granska sin egen 
arbetsplats och sina metoder, 

men upplever att det sällan finns 
utrymme för det.”
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   Jag minns den våren 2000 när vi en grupp bib-
liotekarier, aktiva i SAB:s skönlitterära kommit-
té, som det litet anspråksfullt hette då, försökte 
samla ihop talande citat om vikten av läsning av 
skönlitteratur. Att författarna Wallace Stevens, 
Franz Kafka och Marguerite Yourcenar, som ci-
teras ovan, varit viktiga för flera av oss var klart 
och citaten fick därför plats i den antologi som 
vi just blivit färdiga med: ”Den sköna skönlit-
teraturen – i och utanför biblioteket”. För min 
del var jag mitt uppe i min litteraturförmedlande 
karriär, som startat i början av 1970-talet i Upp-
sala Litteraturklubb mellan föreläsningar och se-
minarier i franska, estetik och juridik och som 
sedan kom att starkt påverka mitt yrkesval efter 
universitetsåren.
   Och visst var vi ett gäng orealistiska skönandar 
som ville återupprätta folkbildningen och skön-
litteraturens ställning på biblioteken. Själv hade 
jag hårda erfarenheter av blåögdheten som nyex-
aminerad bibliotekarie några år, men sedan haft 
turen att få arbeta med ett bibliotek som behål-
lit sina höga ambitioner för skönlitteraturen trots 
vikande utlåning: Stadsbiblioteket i Sundbyberg 
där vi startade ett unikt Poesibibliotek och där jag 
stannade i tretton år. Att sedan åren därefter få ar-
beta med länsförfattare inom ramen för Länsbib-
liotek Västmanland förhöjde min temperatur av-
sevärt och det var också då som den skönlitterära 

Poesin höjer känslan för verkligheten
kommittén inom biblioteksföreningen bildades.
   Men antologin om litteraturförmedling som 
gavs ut av Btj följdes av en andra del ”Den skö-
na skönlitteraturen 2 – tradition och förnyelse” 
och våra tankar och idéer var säkrade åtminsto-
ne bland bibliotekarier i landet. Som en konse-
kvens av arbetet i gruppen växte det fleråriga pro-
jektet ”MUSA – metodutveckling i skönlitterärt 
arbete” fram och genomfördes i samarbete med 
tre folkhögskolor åren 2005-2008 med närmare 
90-talet fortbildade bibliotekarier. Under sam-
ma tid mognade ett förslag till ett nytt pris för 
litteraturförmedlande bibliotekarier fram inom 
Svenska Akademien, som insett att bibliotekarier 
på folkbibliotek var en viktig grupp för läsandet 
av skönlitteratur. Då hade jag jobbat några år på 
den ärevördiga och resursstarka institutionen No-
belbiblioteket, det vill säga Svenska Akademiens 
Nobelbibliotek. Och det var just här som jag 
fick alla de möjligheter som man kan önska för 
att sprida intresset för den moderna och klassis-
ka skönlitteraturen. Föreläsningsserien ”Det skö-
na med skönlitteraturen” anordnades i samarbete 
med Regionbibliotek Stockholm och med före-
läsare från Akademien och experter ofta knut-
na till Nobelbiblioteket. Svenska Akademien fi-
nansierade så även utgivningen av tre antologier 
med ett urval föreläsningar i varje del, sista de-
len nu i höstas och en kassettutgåva med alla tre 
volymerna dagarna innan jul. 
   Så min resa i skönlitteraturens värld har va-
rit underbar med många fantastiska upptäkter 
på vägen, som jag inte velat vara utan. 2006 bil-
dades så nätverket för skönlitteratur, förkortat 
NÄFS, för att de universitet och högskolor som 
bedrev den högre utbildningen för blivande bib-
liotekarier skulle införa förmedling av skönlit-
teratur som en självklar del av grund- och fort-
bildningen. Dessutom ville vi öka kunskapen om 
skönlitteraturens villkor på folkbibliotek-en bland 
övriga professionella som arbetade med littera-
tur och litteraturkritik. En friare diskussion om 
bibliotekens ansvar för bokbestånden, i synner-
het skönlitteraturen, var en tredje programpunkt 
för NÄFS. Nätverket har hållit en rad semina-
rier och samtal kring dessa frågor under sex-sju 
år och lyckats engagera både författare, översät-
tare, kritiker och littera-turvetare förutom hund-

ratalet bibliotekarier vid folkbiblioteken. Och vi 
tror att ganska många bibliotek och biblioteka-
rier fått ett viktigt stöd för sitt litteraturförmed-
lande arbete. Sveriges Författarförbund, Svensk 
Biblioteksförening och Svenska Akademien ge-
nom dess Nobel-bibliotek har varit viktiga stöd-
jande parter i NÄFS under alla åren och nu ser 
det ut som om vi kommer att få igång ett lång-
siktigt arbete i form av forskarcirklar för folkbib-
liotekarier som arbetar med litteraturförmedling. 
(Se Nina Frids rapport från NÄFS första forskar-
cirkel). Vi vill bryta det ensidiga marknadsanpas-
sade synsättet på läsning och nyttjande av våra 
folkbibliotek och föra in kvalitetstänkande och 
mer av det frivilliga bildningsarbetet utan ovan-
ifrån-perspektiv. Den attityd som ofta råder på 
våra folkhögskolor är också en viktig förebild för 
folkbiblioteken. Vid våra museer finns en själv-
klar forskningsanknytning som borde inspirera 
biblioteken i arbetet med det egna mediebestån-
det och som skulle bidra till att skapa perspek-
tiv och bakgrund både vid inköp och förmed-
ling av litteraturen. 
   Under de drygt fyrtio år som jag varit verksam 
med skönlitteraturen som främsta intresse har 
det hänt mycket inom folkbiblioteken. Från ett 
mer programmatiskt synsätt med självklart bok-
bestånd och begränsad anpassning till låntagarnas 
smak och önskemål till en mer ängslig anpass-
ning till låntagares och politikers önskemål och 
ett marknadsanpassat synsätt när det gäller böck-
ers attraktivitet och livslängd. Få bibliotekarier 
opponerade sig mot det marknads-ekonomiska 
tänkande som på 1990-talet spred sig också i of-
fentlig verksamhet. Osäkerheten om bibliotekens 
egentliga uppgifter blev akut när inte bara nya 
medier utan också leksaker erövrade biblioteken 
och därmed blev också frågan om bibliotekari-
ers kunskap. Behövde man verkligen vara inläst 
på litteraturhistoria? Sedan början av 2000-talet 
ser vi dock hur viljan att aktivt förmedla sam-
manhang och perspektiv på skönlitteraturen bli-
vit starkare bland många och kanske har MUSA 
och NÄFS bidragit något till den ökade frimo-
digheten. Framtiden får visa. 

Lars Rydquist
Svenska Akademiens Nobelbibliotek 2002-2013

”Poesin höjer känslan för verkligheten”
” –  en bok måste vara yxan som kros-
sar de frusna vattnen inom oss”
”Skalderna för oss in i en vidare el-
ler skönare värld, mer glödande eller 
ljuvlig än den som blivit oss given och 
därför också annorlunda och praktiskt 
taget obeboelig.”

Foto: Svenska Akademien
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   I januari 2007 började jag, inspirerad av Annette 
Kohkoinen vid Västerbottens länsbibliotek, erbju-
da babybokprat i biblioteket. 
   En liten grupp bebisar med sina mammor el-
ler pappor kommer till biblioteket fem torsdags-
eftermiddagar för att läsa, ramsa och ha roligt 
med böcker, ord och bilder. Bebisarna är från ca 
4 månader och upp tills de kan krypa. Lugn mu-
sik spelas när vi samlas, nära varandra i en halv-
cirkel på en madrass på golvet. Jag börjar alltid 
med att hälsa på dem var och en med en namn-
sång. Vi växlar mellan böcker och ramsor och an-
talet ökar från gång till gång. Jag börjar och slu-
tar alltid med samma saga/ramsa. Vi håller på i ca 
25 minuter och bryter mitt i för boktuggarpaus. 
Varje barn får en tuggvänlig bok att bekanta sig 
fysiskt med. Barnen utvecklas. De känner igen 
sagorna som återkommer. De tränar sin koncen-
tration, orkar mer vecka för vecka. 
   Jag väljer böcker med starka kontraster, klara 
färger eller rytm och provar mig fram.  ”Knacka 
på” finns alltid med. Eva Sussos bilderböcker om 
Binta, Lalo och Babo fungerar fint om man kor-
tar ner texten.  Ibland tittar vi på konst och ”lä-
ser” bilderna med olika ljud. Rådet från Annette 
Kohkoinen är ”Läs det du själv tycker är roligt det 
smittar av sig!” Jag berättar med rörelser, ljud eller 
rekvisita. Utgångspunkten är dialog eftersom det 

är nyckeln till språkutveckling. Läsningen blir ett 
samtal, en lek som vi leker tillsammans. Jag sva-
rar på varje ljud, rörelse, ansiktsuttryck som jag 
uppfattar och vips är samtalet igång! 
   Grupperna är olika och dagsformen skiftar. Ib-
land blir det mer högläsning ibland mer ramsor. 
Det gäller att vara lyhörd i vad som sker här och 
nu. Det ska kännas lugnt, mysigt och kravlöst. 
Jag tar alltid extra tid före och efter själva bokpra-
tet då jag är öppen för samtal och frågor. De mi-
nuterna är guld värda för att knyta kontakt och 
visa upp en positiv bild av vad biblioteket står för. 
Målet är att skapa läslust. Att ge bebisarna en po-
sitiv läs- och bokupplevelse tillsammans med för-
äldrarna.  Att inspirera föräldrar till att fortsätta 
läsa, leka och ramsa hemma tillsammans med sina 
barn. Många deltagare har uttryckt att de fått en 
verklig AHA-upplevelse av att se hur intresserat 
och koncentrerat deras pyttelilla baby kan lyssna 
och delta i läsningen. Att ett så litet barn kan ha 
så stort utbyte av böcker och läsning! Den upp-
levelsen ger dem skjuts att fortsätta hemma. När 
de säger så med lysande ögon tycker jag att må-
let med babybokprat är nått. 

Katarina Lundmark
Stockholms stadsbibliotek

Babybokprat

Foto: Jan-Olof Larsson

   När jag började i Salems kommun som bibli-
otekschef var kommunens förskolechef en av de 
första chefer jag träffade på. Det visade sig att hon 
var väldigt intresserad av språkutveckling och läs-
ning och hade försökt få kommunens förskolor 
att jobba strukturerat med det. Tillsammans star-
tade vi en verksamhet med att alla förskolor ska 
utse ett läsombud som går på träffar på biblio-
teket och som ska rapportera på APT om vilka 
tips på böcker och metoder att jobba med bilder-
böcker och faktaböcker som de har fått på träf-
farna. Läsombuden började träffas hösten 2012.
Allt har fungerat väldigt bra, läsombuden är en-
tusiastiska, besöken på förskoleöppet har ökat. På 
biblioteket i Salem har vi öppet enbart för för-
skolorna i kommunen onsdagar klockan nio till 
tio. Då är alltid någon bibliotekarie på barnav-
delningen och svarar på frågor, hör efter om det 
finns speciella önskemål, hjälper till vid automa-
terna etc. Förskolorna uppskattar att känna sig 
omhändertagna och tar gärna emot tips på böcker 
som passar in på olika teman. Men varför funge-
rar läsning ändå inte på ett likvärdigt sätt på alla 
förskolor? Alla har egentligen samma mål, läsning 
ska vara lika naturligt som att äta eller vara utom-
hus. Det ska vi fördjupa oss vidare i, inom läsom-
budgruppen. Det beror inte på personalbrist el-
ler bristande intresse från personalen. Det är lika 
på alla förskolor. Läsmiljö och tidpunkt för läs-
ning är två saker vi kommer att fortsätta disku-
tera under våren.

Iréne Kulneff
Salems bibliotek 

Läsning och läsombud 
på förskolan

Foto: Beatrice Kristensson
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   Initiativet till folkbiblioteksstarten kom från 
Solnas föreläsningsförening. Drivkraften var att 
kunskap och bildning skulle erbjudas alla oavsett 
samhällsklass. Målet 1914 var ”att bygga upp ett 
rikhaltigt bibliotek som kunde bli en viktig fak-
tor i folkuppfostrans tjänst”. 
Hundskatten 

   Bildningssuget och lästörsten var stor. Startår-
et 1914 fick biblioteket 300 kronor i statligt bi-
drag. Kommunen bidrog med lika stor summa 
som togs från hundskatten. Bibliotekets böck-
er förvarades i ett bokskåp i en av Centralsko-
lans skolsalar. 
Engagerade folkbildare 

   Folkbibliotekets utveckling påverkades av en-
skilda människors insatser. En av dem var Adolf 
Berge, folkskollärare i Centralskolan. Han sköt-
te bibliotekariesysslan på deltid. Folkbibliotekets 
bokbestånd ökade i början av 1920-talet. Antalet 
låntagare steg kraftigt vid samma tid, för att sjun-
ka under depressionsåren på 1930-talet. 
Biblioteksgården 

   År 1937 flyttade folkbiblioteket och slogs sam-
man med ABF:s studiecirkelsbibliotek ”Biblio-
teksgården” i Charlottenburg. Till bibliotekarie 
utsågs Åke Östlund. Han hade som barn hjälpt 
till att hålla biblioteket i Centralskolan öppet. 
Åke Östlund kom att förestå biblioteket under 
nära ett halvt sekel ända fram till sin pensionering 

Från bokskåp till mötesplats
i mitten på 1970-talet. Biblioteksverksamheten 
var under de första årtiondena blygsam jämfört 
med dagens verksamhet. Små lokaler och anslag 
satte en gräns för dess möjlighet att erbjuda det 
som efterfrågades av besökarna. 
Filialer öppnas 
   Solna blev stad 1943 och två mindre filialer slog 
upp dörrarna. Filialerna inhystes i stadsdelarnas 
folkskolor och saknade barn- och ungdomsböck-
er. Det första barn- och ungdomsbiblioteket öpp-
nades först 1953 i Råsunda folkskola. Efter andra 
världskriget expanderade Solna kraftigt. 
Råsundavägen 100 

   Solna folkbibliotek flyttade 1955 till Råsun-
davägen 100. En barn- och ungdomsavdelning 
kunde nu äntligen öppnas. Biblioteket blev ett 
kulturhus för nya grupper av besökare.
50 år i Solna centrum 

   I den nya centrumanläggningen fick huvudbib-
lioteket 1964 en egen flervåningsbyggnad. Hu-
vudbiblioteket blev till ytan större än de flesta 
andra Stockholmskommuners. Prognoser visade 
att Solnas folkmängd skulle fördubblas på ett par 
decennier. Man ville satsa på kultur i närmiljön; 
TV- och musikrum, konstgalleri och en teater- 
och filmlokal. Biblioteket skulle nu fungera som 
”vardagsrum” med plats för samhällsinformation. 
1970- och 2000-talen 
   Den genom alla tider högsta utlåningssiffran 
noterades 1974 med 526 000 utlån vid de sex 
biblioteken i kommunen. När biblioteksverksam-
heten centraliserades lades filialerna ner. 2008 
öppnade ”Mulle Meck”, ett sommarbibliotek i 
Järvastaden. Sommarbibliotek har blivit ett eta-
blerat utflyktsmål för barnfamiljer i hela Stock-
holmsområdet. 
Biblioteket idag och i framtiden 
   Idag är biblioteket i Solna centrum, Bergsham-
ra centrum, Mulle Meckbiblioteket och Solna 
gymnasiums bibliotek välbesökta. Under 2013 
invigdes det meröppna biblioteket i Bergshamra. 
Från ”Bokskåp till mötesplats” – detta är en kort 
sammanfattning av de 100 år som gått sedan det 
första biblioteket invigdes i Centralskolan 1914. 

Eva-Karin Winblad
Kristina Herrlander
Solna stadsbibliotek

   I mars 1914 lånades första boken 
ut vid Solna folkbibliotek. Under de 
100 år som gått har mycket hänt, från 
ett litet skåp med böcker bakom lås-
ta dörrar till en levande mötesplats 
med många aktiviteter för besökare 
i alla åldrar. 

   Alla bibliotek jobbar ju läsfrämjande, det är ju 
vårt uppdrag.  I Värmdö jobbar vi på många oli-
ka sätt med det. Vi försöker erbjuda något för 
alla åldrar. Vi har Babyrytmik och sagostunder, 
läsecirklar för både äldre och yngre, vi bokpra-
tar och bjuder på soppluncher med boktips. Det 
som lockar mest, mer än författarbesök, är när 
personalen själva tipsar om böcker. 

   Ett spännande läsprojekt som drar igång i vår 
är ett samarbete mellan bibliotek, fritidsgård och 
ungkulturhuset i Gustavsberg. Projektet vänder 
sig till pojkar i högstadiet och på deras fritid. 
Samtalsledare och inspiratör under projektet är 
Saman Faramarxi. Fem gånger kommer gruppen 
att träffas för att diskutera texter i olika format. 

   I vår kommer vi att starta en bokcirkel för per-
sonalen och vi kommer träffas på arbetstid. Tan-
ken är att vi ska inspirera varandra till läsning. 
Ensam kan man inte läsa och kunna allt, men 
tillsammans kan vi massor! 

Ann-Helen Johansson
Värmdö bibliotek

Jobba läsfrämjande

Foto: Helén Nordin

Foto: Ann-Helen Johansson
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   När vi startade Språkriket på Orminge biblio-
tek i Nacka för ett antal år sedan var vår målsätt-
ning att vi skulle nå ut till barn som har dyslexi 
eller läs- och skrivsvårigheter och deras föräldrar. 
Vi ville erbjuda barnen olika former av stöd för 
deras språkträning genom att göra medier och 
metoder tillgängliga. Detta skedde utanför sko-
lan och på barnens fritid. Under ett par år bygg-
de vi upp verksamheten. Fler och fler lärde känna 
till vår verksamhet och vi lånade ut många oli-
ka slags alternativa verktyg och köpte in många 
böcker och annan media till dessa grupper. Vi sat-

Årets roman
Mikael Fant - Vattnet i mars 
Årets barn - och ungdomsbok
Mats Berggren - Jag ljuger bara på fredagar 
Årets debut
Toni Rhodin - Rex Mundivalsen
Årets diktsamling
Athena Farrokhzad - Vitsvit
Årets tecknade serie
Amalia Alvarez - Fem papperslösa kvinnors 
historier
Prisutdelning torsdagen den 27:e mars 
kl 18.00 i Stadsbibliotekets vackra Rotunda, 
Sveavägen 73.
Stora Läsarpriset röstas fram på Bokcirklar.se

Annika Hermele
Stockholms stadsbibliotek

   Det är tidig måndagsmorgon i januari och 
på Vaxholms bibliotek har 10 förskolepedago-
ger samlats för att tillsammans med några bib-
lioteksmedarbetare och danspedagogen Sophia 
Färlin Månsson ha en workshop kring boken 
Knacka på. Syftet är att inspirera till att uppleva 
boken med alla sinnen och sedan dansa tillsam-
mans med små barn. Vi deltagare får först höra 
om andra förskolor som inspirerats till att job-
ba med boken genom att läsa, lyssna på musik, 
dansa och leka bokens handling. Så är det dags 
för oss att själva få pröva på. Den rytmiska bo-
ken Knacka på passar alldeles utmärkt att dansa 
till tonerna av den underbara musiken som hör 
till. Vi föreställer blommor som växer, vi dansar 
att vi lagar mat, är på apkalas och vi dansar våra 
drömmar. Koncentrationen i rummet är hög. En 
del rekvisita hör till, till exempel det gula bandet 
som vi leker är kattens svans. 
   Imorgon kommer allt upprepas på biblioteket 
i Nynäshamn. Att det här har blivit möjligt be-
ror på ett samarbete mellan länskulturfunktio-
nerna Dans i Stockholm, Länsmusiken och Re-
gionbibliotek Stockholm. Idén har utvecklats i 
Gävleborgs län. Boken Knacka på kom ut för 21 
år och finns översatt till flera språk. Det är en ut-
märkt berättelse att få uppleva med alla sinnen, 
men tanken är att man kan dansa andra berättel-
ser också. Jag lämnar Vaxholms bibliotek med en 
skön känsla och tänker att workshopen förhopp-
ningsvis även leder till ökad kontakt mellan bib-
lioteket och förskolorna i Vaxholm. 

Cecilia Bengtsson
Regionbibliotek Stockholm

Dansa-lyssna-läsa Knacka på

Foto: Cecilia Bengtsson

   Lördagen den 25 januari invigdes Märstas nya 
bibliotek i Sigtuna kommun. Att det var en ef-
terlängtad händelse stod helt klart. Det var besö-
kare i varje vrå och stundom svårt att ta sig fram, 
i synnerhet då Idol-artisten Jens Hult uppträd-
de! I det nya biblioteket har man satsat på en rik-
tigt spatiös barnavdelning, med en drömsk skogs-
backe till sagostundshörna. Roliga hyllor i glada 
färger, saccosäckar och böcker uppställda enligt 
Dewey lyckades jag också få syn på. Och dona-
tionen av P.G. Woodhouseböckerna har fått ett 
alldeles eget rum i traditionellt engelsk stil.

Pia Borrman
Regionbibliotek Stockholm

sade också på studiecirklar för föräldrar till barn 
som har dyslexi och byggde upp egen kompe-
tens. Vi ordnade också föreläsningar. Sedan i ett 
nafs tog utvecklingen fart och det blev helt oin-
tressant med våra alternativa verktyg. Tekniken 
ser ju annorlunda ut nu. Fortfarande bjuder vi 
in dessa barn med olika läs- och skrivsvårigheter 
och visar på  den nya tekniken samt pratar böck-
er, under skoltid. All personal kan hjälpa barn 
och föräldrar till ”egen nedladdning” och skaf-
fa inloggning. Vi har också fortsatt med vår stu-
diecirkel för föräldrar. Som ska vara ett stöd till 
föräldrar hur de kan hjälpa sin barn och få kun-
skap om vilka krav  de kan ställa på skolan. Nu 
har vi sökt och fått mer pengar från Kulturrådet 
att fortsätta utveckla Språkriket. Skillnaden nu är 
att vi ska samarbeta med skolan och jobba med 
Språkriket på alla kommunala bibliotek i Nacka. 

Helena Torsslow
Orminge bibliotek Nacka

Invigning av Märsta bibliotek

Foto: Anders Sporring
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   Den 2-8 december förra året uppmärksammade 
vi på Upplands Väsby bibliotek tillsammans med 
Finskt förvaltningsområde den nationella mino-
ritetsveckan med en programserie. Var och en av 
de nationella minoriteterna fick synas lite mer en 
dag. Under måndagen var det en samisk utställ-
ning med föremål som visar samiskt liv ur ett his-
toriskt perspektiv, samt hur det kan vara att leva 
med samisk kultur idag.
   På tisdagen kom judiska museet och höll en hys-
teriskt rolig föreläsning om hur den judiska to-
ran påverkat tänkandet i årtusenden. Detta följ-
des på onsdagen av Hans Caldaras som mycket 
gripande visade och berättade om Romer förr och 
nu. På tornedalingarnas dag kom Mikael Niemi 
och underhöll på temat ”Om identitetsskapande 
i norr”. Hela veckan avslutades med Finsk famil-
jesöndag. Alla arrangemang var mycket givande 
och välbesökta av skolklasser, tjänstemän och all-
mänheten. Vi hoppas att kunna göra detta till en 
återkommande tillställning för att uppmärksam-
ma och fira våra nationella minoriteter.

Henrik Bylund
Upplands Väsby bibliotek

Lyckat firande av 
Nationella 
minoritetsveckan i 
Upplands Väsby

   23 april lanseras projektet En läsande klass som 
författaren Martin Widmark tagit initiativ till. 
Alla landets skolor kommer att få ett studiema-
terial för att lära ut lässtrategier till barn från åk 
1 till 6. Flera hundra barnboksförfattare och il-
lustratörer har gett projektet tillstånd att använ-
da deras texter och bilder. ”Men biblioteken då” 
tänkte vi och tog kontakt med Martin. Nu ar-

En läsande klass

   I november startade ViSA – Vidareutveckling i 
Skönlitterärt Arbete, som pågår till oktober 2014. 
ViSA är en metodutvecklingskurs, som syftar till 
att fördjupa samtalet om läsning och litteratur 
och att inspirera till ett målmedvetet och genom-
tänkt arbete med skönlitteraturen i det samti-
da biblioteket. 
   I ViSA deltar ett trettiotal bibliotekarier och 
bibliotekskonsulenter, verksamma i hela landet. 
Under 6 tematiska träffar möter deltagarna pro-
fessionella utövare från hela det litterära fältet.  
Föreläsningar varvas med diskussioner och egna 
reflektioner. Man besöker olika bibliotek som ak-
tivt arbetar med skönlitteratur. Under kursens 
gång ska deltagarna också arbeta med något ut-
vecklingsprojekt i sitt hemmabibliotek. Arbetet 
följs och stöttas av respektive läns-/regionbibli-
otek. Från vårt län deltar Eva Gergely (Stock-
holm), Eva Rensjö (Sollentuna), Eva-Lena Gran-
backa (Vallentuna), Martina Ölander (Danderyd) 
samt Maria Westin (Danderyd och Sollentuna). 
ViSA, som kan ses som en fortsättning på för-
studien Synen på skönlitteratur på svenska folk-
bibliotek, drivs av Kultur i Väst, Regionbibliotek 
Halland och Regionbibliotek Stockholm. För-
studie och projekt har fått stöd av Kulturrådet. 

Lotta Aleman
Regionbibliotek Stockholm

   Den 19 oktober 2013 invigdes Solnas första 
Meröppna bibliotek; Bergshamra bibliotek. Nu 
kan alla våra besökare över 18 år logga in på bib-
lioteket och låna böcker, läsa dagstidningar el-
ler använda datorer alla dagar mellan kl. 8-22. 
Erfarenheterna av Meröppet är positiva med en 
ökning i både besök och utlån. Många nya be-
sökare har hittat till Bergshamra bibliotek just 
för att de hört talas om meröppet och tilltalas 
av förmånen att komma vid en tidpunkt som 
passar just dem. Hittills har cirka 2500 perso-
ner loggat in med sitt bibliotekskort - och an-
talet besök ökar för varje vecka. Vid invigning-
en av Meröppet fick biblioteket ett glädjande 
besked – med ökat anslag under 2014 kunde 
den bemannade öppettiden öka från fyra dagar/
vecka till sex dagar/vecka. Resultatet av Meröp-
pet blev alltså mer obemannad öppettid liksom 
mer bemannad öppettid – något som våra be-
sökare verkligen har uppskattat!

Karin Walterson 
Solna stadsbibliotek

Meröppet bibliotek 
i Bergshamra

Foto: Rickard Oxfält

betar vi tillsammans med Pia Borrman på Regi-
onbiblioteket med den biblioteksflik med goda 
exempel på samarbeten mellan skola, folk- och 
skolbibliotek som kommer att finnas på webb-
sidan. http://enlasandeklass.se/

Jenny Karlsson
Karin Axelsson 
Petter Södrin
Stockholms stadsbibliotek

Foto: Mikael Borrman



Hur har ditt arbete förändrats under de år du arbetat på Kulturrådet?
När jag började ansvarade jag för inköpsstödet och litteraturstöd 
till bildverk. Så småningom fick jag ansvar för läsfrämjandebidrag 
och det gav större möjligheter att i dialog med framförallt 
barnbibliotekskonsulenterna försöka driva en utveckling. Kultur-
rådet som organisation har förändrats mycket; dels på grund av 
omorganisationer, men också på grund av ständigt nya uppdrag. Den 
senaste stora förändringen som påverkar mig mycket är förstås det 
nya uppdraget för läsfrämjande.   

På vilket sätt kommer arbetet att förändras i och med Kulturrådet´s 
nya uppdrag?

Kulturrådet ska försöka identifiera strategiska utvecklingsområden 
för läsfrämjande på fritiden, och skriva ett handlingsprogram som 
ska vara klart i december 2014. Det gäller att bli mer proaktiv med 
andra ord vilket onekligen är en omställning i förhållningssättet. 
Från handläggare till utvecklingsledare för min del kan man säga. Vi 
började röra oss i den riktningen när vi inrättade Läsambassadö-
ren, och likaså när vi upphandlade barnbokskatalogen. För att kunna 
lyckas är det oerhört viktigt med samverkan och dialog, bland an-
nat med biblioteksbranschen. Just nu är det också möten, möten, 
möten. 

Hur skulle ditt nationella drömprojekt på barnsidan se ut?
Det finns inte ett sånt. Men en dröm är att skapa ett samarbete 
mellan folkbibliotek och BVC som är långsiktigt hållbart, jättebra 
och inspirerande för alla föräldrar och små barn, även de med 
särskilda förutsättningar. Där har folkbiblioteken en viktig uppgift 
att förbättra det som redan är påbörjat!  Annars drömmer jag om 
ett projekt där unga inspirerar unga till att läsa, berätta och skriva. 
Eftersom ungdomar är de som har störst ”impact” på andra ung-
domar borde de också vara ambassadörer. Och det finns så klart 
läsande ungdomar (till och med pojkar) därute fast det inte låter så 
ibland. Min mest grundläggande dröm handlar om levande, öppna, 
spännande folkbibliotek där folk möts. Jag tycker det händer mycket 
nu som pekar i den riktningen med bokcirklar, språkkaféer, ”Svenska 
med baby” med mera så det känns bra.  

 Vilken är utmaningen med att arbeta med bidragsansökningar?
Att hela tiden försöka ta vara på det positiva i att folk anstränger 
sig för att söka pengar och har idéer. Att försöka ta tillvara alla 
uppslag och hjälpa till att förbättra dem och få projektuppslag att 
växa. Det som är svårt är att få alla bra projekt att sprida sig och 
påverka hela landet. Det blir lätt så att regioner och kommuner 
nischar sig och odlar sina specialiteter. Kanske kan kulturplaner 
med läsfrämjarinnehåll hjälpa till. 

Du ingår i Kungliga bibliotekets grupp som arbetar med kvalitet. Vad 
ser du som viktigast för Kulturrådet att lyfta i den gruppen.  

På Kulturrådet har bidragsgivningen (inköpsstödet och läsfräm-
jande) genererat mycket kunskaper om biblioteksverksamhet kring 
läsfrämjande, framförallt för barn och unga i landet – det kan kom-
ma till nytta. Kulturplaner på regional nivå, kommunala biblioteks- 
och läsfrämjandeplaner borde vara samstämmiga, kommunicerande 
kärl som drar åt samma håll.  

Tre av dina favoritböcker för olika åldrar?
Hmm. Min största läsupplevelse alla kategorier är nog Den hem-
lighetsfulla trädgården av Frances Hodgson Burnett som jag läste i 
11 årsåldern.  Min favorit bland barnboksförfattare är Barbro Lind-
gren för att hon är både allvarlig och rolig och poetisk (fast jag har 
många favoriter). Bland de romaner som gjort stort intryck på mig 
är Marlene Haushofers Väggen, och Bernhard Schlinks Högläsaren. 
Den enda roman som väckt tanken hos mig att jag skulle försöka 
skriva själv är Virginia Wolfs, Mrs Dalloway.  Nyligen läst favorit är 
Himmel och helvete av Jon Kalman Stefansson. Jag gillar att läsa om 
västliga havsmiljöer, även historiska. Just nu Kim Leine: Profeterna 
vid Evighetsfjorden. 

___________________________________
Ställde frågorna gjorde

Redaktionen
Foto: Nina Andersson Tallec

SEX 
FRÅGOR 

TILL
Jag jobbar som handläggare på 
Kulturrådet sedan 2003. Dess-
förinnan har jag varit  barnbib-
liotekarie i Haninge, på Stock-
holms skolor och på Stockholms 
stadsbibliotek.  Jag har också skri-
vit lektörsutlåtanden för BTJ och 
recensioner i Svenska Dagbladet 
i många år.
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