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Länsnytt nr 1 / 2003
Välkomna till ett nytt år med Länsbiblioteket och ett nytt nummer av Länsnytt.
Genom att Stockholms stadsbibliotek har utvecklat nya verktyg för webbplatsbyggandet
hoppas vi att ha en bättre och aktuellare information och dialog med er. Länsnytt
kommer att utvecklas genom ett enhetligare utseende och kommer åter att komma i
tryckt version under året. Vi räknar med sex nummer även detta år och vi vill gärna att
många kommer med bidrag till våra kommande nummer. Under året har vi en jubilar att
tänka på och det är bokbåtsverksamheten som fyller 50 år. När bokbåten i år den 5 maj
lämnar kajen i Stockholm så är det exakt på dagen 50 år sedan den första färden.

I Länsnytts första nummer för år 2003 får vi exempel som visar på att folkbiblioteket
verkligen är och ska vara till för alla. Margareta Johansson från Åkersberga bibliotek
berättar om projektet ”Läsning för alla”. Eva-Lena Granbacka vid Vallentuna bibliotek
ger oss bilder från en kulturvecka för förståndshandikappade, ”Kultur för alla”, som
arrangerades i höstas.
Ingrid Lindwall, mångårig chef för den uppsökande verksamheten vid Stockholms
stadsbibliotek som går i pension under våren, gör en intressant analys över denna
mångskiftande verksamhet. Dessutom rapporterar Elisabeth Nilsson, projektledare vid
länsavdelningen, från de välbesökta dyslexidagarna i februari.

God läsning!

Krister Hansson
Länsbiblioteket

Med fokus på möten
Under loppet av några veckor har det sänts ett antal intressanta radiodokumentärer och
andra programinslag, (Ta hand om dina svartskallar själv!, Varför ska allting vara så
jävla lätt?, Behov av fängelsebibliotek) om olika verksamheter på folkbibliotek.
Programmen visar på den bredd i utbud och verksamhet som alltid har varit bibliotekens
och inte minst folkbibliotekens styrka. I programmen möter vi olika användargrupper
och deras skiftande behov av bibliotekets tjänster. Många av användarna har aldrig
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möjlighet att själva ta sig till sitt bibliotek. För att verkligen vara ett bibliotek för alla så
måste en stor del av biblioteksverksamheten ske utanför själva bibliotekslokalen. En
byggnad garanterar ingenting av sig självt. Den uppsökande verksamheten har alltid och
kommer alltid att vara viktig.

I dagens informationstid talas det mycket om det hybrida biblioteket. Man kan då lätt få
för sig att den virtuella delen av hybridbiblioteket ska stå för all kontakt med människor
utanför själva bibliotekslokalen. Då glömmer man bort att en stor del av biblioteks-
arbetet består av möten och samtal. Det kan vara det alldagliga samtalet, det litterära
samtalet, det pedagogiska samtalet, det informerande samtalet, det kurativa samtalet och
till och med skvallret. Den uppsökande verksamheten består av många skiftande möten.
Möten som sätter sig djupt i ens minne. Jag glömmer självklart inte mitt möte med den
lilla blinda tunna Agda på ålderdomshemmet i Sundbyberg vars kropp spritter av glädje
när bibliotekarien kommer med en ny talbok. Det är en direkt återkoppling så stark att
det är omöjligt att inte tycka att jobbet känns meningsfullt. Detsamma sker naturligtvis i
invandrargrupper, på fängelser, förskolor, arbetsplatser, träffpunkter, skolor, lärcentra
m.m. Det är dessa möten som vi bör prioritera antingen på biblioteket eller någon
annanstans i samhället.

Servicen till de vuxenstuderande har gjort att flera andra yrkesgrupper har börjat komma
in på biblioteket och i personalgrupperna, t.ex. pedagoger och studievägledare. Det
vitaliserar verksamheten och ger användare bättre service. Naturligtvis är det då också
positivt med bibliotekarier som finns i andra sammanhang. Visst ska bibliotekarien ingå
i skolans arbetslag, forskargruppen på företaget, planeringsgruppen i äldreomsorgen,
lärmiljögruppen i kommunen m.m. Vi måste hitta en verksamhet som prioriterar möten
med användarna på biblioteken och i alla möjliga andra sammanhang och där tekniken
avlastar oss från det administrativa inre arbetet och kanske hjälper oss att utveckla
mötena.

Krister Hansson
Länsbiblioteket

Läsning för alla
LL-festival på Åkersberga bibliotek 13 februari 2003

Projekt ”Läsning och livskvalité”, ett samarbete mellan Vård- och Omsorgsnämnden,
Åkersberga bibliotek och Studieförbundet Vuxenskolan, hade som mål att utbilda
läsombud och därigenom göra böcker och läsning till en naturlig del av dagen i Daglig
verksamhet och i gruppbostäder. Projektet ledde fram till den första LL-festivalen.
Läsombudens och deltagarnas entusiasm och engagemang har gjort att LL-festivalen
sedan år 2000 är en viktig tradition under vecka 7 på Åkersberga bibliotek.
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Årets LL-festival, där cirka 60 personer deltog, hade VÅREN som tema. Efter högtidlig
invigning av enhetschefen för Daglig verksamhet klippte bibliotekschefen det blågula
bandet och hälsade alla välkomna till biblioteket. Så kunde festivalen börja. Susanne
från Ljusterö sjöng vårsånger och vi alla sjöng med efter förmåga.

Programmets höjdpunkt är när deltagare från Kobbens dagliga verksamhet läser egna
dikter. År 2002 hölls festivalen på Alla Hjärtans dag och temat var då KÄRLEK. Så här
diktade Jan- Erik.  

TILL INGER
JAG DIKTAR TILL DIG SOM ÄR SOLEN
I MITT HJÄRTA
OCH LYSER DEN TILL DIG
DU ÄR SOM EN LITEN FÅGEL PÅ EN
STOR BLÅ HIMMEL
DU ÄR MJUK OCH LEN SOM EN TAGGFRI
ROS
OCH DU ÄR BARA FÖR MIG

Poeterna läser själva sina dikter, oftast efter mild övertalning. När någon har börjat läsa
brukar alla vilja läsa själva. Personalen sufflerar och assisterar.

Årets tema var VÅREN. Så här diktade Mia:

VÅREN
BLOMMORNA KOMMER
BLÅSIPPOR OCH KANSKE TUSSILAGO
JEANJACKA OCH GYMPASKOR
FÅGLARNA KVITTRAR OCH KATTERNA JAMAR
JAG KÄNNER MIG GLAD

Vi röstade också fram Bästa Lättlästa Bok. ”Söderut i Afrika” fick de flesta rösterna. I år
delade vi också ut bokpaket med fyra lättlästa böcker ur 2002 års utgivning. Böckerna
placeras på Daglig verksamhet i Åkersberga och på Ljusterö.

Festivalen avslutades med att Kjell, som är läsombud på Ljusterö, läste ”Prinsessan på
ärten” och Susanne sjöng ännu en sång om våren.

Margareta Johansson
Åkersberga bibliotek
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Kultur för alla i Vallentuna
I Vallentuna kommun har vi bestämt oss för att uppmärksamma Europeiska handikapp-
året 2003. Vi kommer att ha några aktiviteter till hösten, sista veckan i oktober. Ett
självklart tema för veckan blir mänskliga rättigheter som ju är det svenska temat under
Europeiska handikappåret.

Vi har valt just den veckan för att vi redan i fjol höstas hade en kulturvecka för
förståndshandikappade som vi kallade för ”Kultur för alla”. Temat var då vikingar,
vilket bl.a. uppmärksammades genom en miniversion av vår fina Vikingautställning.
Under kulturveckan  hade vi bl.a. högläsning ur en LL-bok varje dag. Högläsningen
inleddes av kommunalrådet Sten-Åke Adlivankin och fortsattes av förvaltningschefer
och andra ”kändisar”. Vi hade även en konstutställning med konstverk gjorda av
personer från boendegrupper och daglig verksamhet, vi hade diktläsning, konserter,
cirkusföreställning och vi avslutade veckan med en allhelgonaandakt på LL. Vi gjorde
en fin broschyr och framställde den även i pictogram. Vi annonserade i lokalpressen och
i vår kultur- och fritidskalender. Hela veckan var lyckad och sporrade oss till en fortsätt-
ning. Målgruppen är ganska liten och man kan därför inte förvänta sig någon publik-
anstormning, men de som var med var mycket nöjda. De flesta programpunkterna
försiggick i Vallentunasalen som ligger i anslutning till biblioteket. Det gjorde att vi fick
publik och deltagare som inte hörde till den primära målgruppen – det var vi förstås
glada för.
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Bilder: Susanne Liberson, Fritidsförvaltningen, Vallentuna kommun

För att kunna genomföra allt detta krävs naturligtvis samarbete, som ensam social-
bibliotekarie har jag ingen möjlighet att åstadkomma något dylikt. Kulturförvaltningen
samarbetade både med social- och fritidsförvaltningarna samt med Studieförbundet
Vuxenskolan. Vi hade även ett möte med några chefer från gruppboenden och dagliga
verksamheter för att förankra våra idéer i verkligheten.

Vi fortsätter alltså med vår kulturvecka till hösten och knyter ihop det med Europeiska
handikappåret. Nu är även Kommunala handikapprådet med och gör en utställning om
olika handikappföreningar som finns här i Vallentuna. Vi har engagerat Claes Hultling,
känd läkare och författare till ”Kokbok för lama”, som föreläsare. Vi kommer också i år
att avsluta veckan med en allhelgonaandakt på lättläst. Eftersom årets tema är mänskliga
rättigheter funderar vi på att kalla veckan för ”Kultur för alla” med underrubriken
Kultur – en mänsklig rättighet. Kulturveckan kommer att rikta sig till alla handikappade.
Just nu sitter vi och funderar på vem vi ska engagera som invigningstalare och vilka
programpunkter vi ska ha med. Kulturveckan behöver inte se likadan ut i år som den
gjorde i fjol – huvudsaken är att vi alla får en lika trevlig vecka som den i fjol.

Eva-Lena Granbacka
Vallentuna bibliotek
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Uppsökande biblioteksverksamhet   -  hur ser det ut
i våra kommuner?
Folkbiblioteken i Sverige har gamla anor. Dessa bibliotek är till för alla och bekostas av
alla. Men har alla kommuninvånare tillgång till bibliotekens service på lika villkor? Vet
biblioteksplanerare och ”räknenissar” hur kommuninvånarna vill ha sin biblioteks-
service. Jag vill påstå att det råder stor okunnighet på den punkten. Här måste
biblioteken bli bättre och framför allt satsa mer både på virtuella tjänster, uppsökande
verksamhet och marknadsföring.

I Stockholms stadsbiblioteks biblioteksplan finns inskrivet ”att alla människor har lika
rätt till bibliotekets tjänster - men några har ytterligare rätt. Funktionshinder ska inte
vara ett biblioteks- eller informationshinder”. Biblioteket ska på olika sätt söka nå dem
som inte kan komma dit, med läsglädje och stimulans. Unesco:s manifest, som upp-
manar stater, landsting och kommuner att aktivt medverka i utvecklingen av folk-
biblioteken, säger att särskilda tjänster skall kunna erbjudas ”personer med olika
handikapp, patienter på sjukhus eller interner inom kriminalvården”. I ”Hälsa på lika
villkor : nationella mål för folkhälsan” (SOU 2000:91) konstateras att ”för äldre utgör
kultur inte bara förströelse. Det finns vetenskapliga undersökningar som visar att
kulturella aktiviteter kan påverka kroppsliga och mentala funktioner i gynnsam
riktning.”.

Stockholm har även en Äldreomsorgsplan där det finns inskrivet att kultur skall vara en
del i äldreomsorgen och skall uppmärksammas i utbildning av vård- och omsorgs-
personal. Det finns även inskrivet att ”det är angeläget att det finns en fungerande
biblioteksservice vid alla äldreboenden”.

Verksamhetsidé för Enheten för uppsökande verksamhet vid Stockholms
stadsbibliotek:
Det ligger ett särskilt ansvar för Stadsbiblioteket att söka nya vägar för att nå fram till
de grupper som idag inte är delaktiga i stadens kulturliv eller besöker stadens bibliotek.
Kulturen har en given plats i alla boenden och vårdmiljöer, främst som ett led i att ge
varje individ, oavsett funktionshinder, en situation som liknar det vanliga livet. Genom
bibliotekets försorg vill enheten åstadkomma att även äldre-äldre via förmedlare skall
få ”en förväntan på dagen”.

Har alla länsinvånare en god service från sina kommunbibliotek? - Personer boende på
sjukhem eller i gruppboenden, handikappade äldre som bor i eget boende eller patienter
på våra större sjukhus, eller interner vid häkten och kriminalvårdsanstalter. Svar nej.

Den uppsökande biblioteksverksamheten på arbetsplatser, vart tog den vägen? Varför las
den ner i så många kommuner? Nådde man inte målen med att få fler att läsa mer? Har
vi fått svaren? Är brukarna tillfrågade hur de vill ha sin biblioteksservice?

Vissa  kommuner har ingen Boken kommer-verksamhet trots att man har både många
äldre och låg skatt, patienter vid flera sjukhus inom Stockholms län kan vare sig låna
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talböcker, video eller musik från någon bokvagn som besöker vårdavdelningarna, (här
får man ligga sömnlös med sin smärta eller oro utan någon bra bok eller fin musik till
hjälp att skingra tankarna).

Många kommuner nöjer sig med att placera ut böcker (ofta äldre litteratur) i dagrum på
äldrevårdsinstitutioner. Här blandas bibliotekets böcker med annan gammal skänkt
litteratur och detta kallar man biblioteksservice, (urusel marknadsföring av bibliotekets
tjänster vill jag påstå). Det mänskliga mötet mellan bibliotekarie och användare måste
finnas för att tjänsten skall uppfattas som god. Anna-Lena Höglund skrev boken ”Mäta
för att veta”. Boken borde vara obligatorisk läsning för biblioteksplanerare.

I Stockholm har vi en väl utbyggd uppsökande verksamhet som skulle kunna bli både
bättre och större. Vi vet vad brukarna önskar för service och vad de anser om den
service som getts genom att vi både utvärderat och mätt verksamheterna. Vi har arbetat
med s.k. fokusgrupper där både läkare och paramedicinsk personal ingått. Under-
sökningar har gjorts vid fem olika  sjukhus. Djupintervjuer med svårt sjuka patienter vid
två hospiceavdelningar. På Häktet och på arbetsplatsutlåning har vi arbetat med enkät-
undersökningar. Här finns även utvärderingar gjorda som examensarbeten vid flera
bibliotekshögskolor. Verksamhet inom äldreomsorgen och Boken kommer har under-
sökts både med enkäter och genom återkommande samtal med äldrevårdspersonal. De
s.k. klagomålsblanketter som finns tillgängliga vid vår uppsökande verksamhet på
sjukhus och arbetsplatser har gett oss kännedom om hur brukarna uppfattar vår service
och hur man vill förbättra verksamheten.

En person säger på en klagomålsblankett, i fältet: Detta tycker jag är bra: Detta måste
vara stans bästa bibliotek, vänlig, kunnig personal och snabb service och i fältet:
Detta tycker jag är dåligt och vill ändra på: att inte alla vet att detta är stans bästa
bibliotek.

Detta har vi lärt oss genom kommunikation med brukarna:

1. Friska människor mellan 25 - 55 i arbetslivet har svårt att hinna gå på biblioteken.
Man anser sig inte hinna läsa på den korta tid biblioteken erbjuder, man har inte råd
att betala plikt och man vill inte hamna i kravregistret. Många ”ickebesökare” tycker
valmöjligheten  att kunna låna från en boksnurra på sin arbetsplats är ”superbra”.
”Man får även något att snacka om på jobbet. Bra att kunna ta hem en bilderbok till
ungarna på fredan.” De flesta som besöker biblioteken gör detta för att de vill kunna
låna böcker och musik eller läsa tidningar och tidskrifter. Många av våra brukare
önskar att biblioteken skall informera om nya böcker, ordna läsecirklar eller andra
kulturprogram.

Kulturminister Marita Ulvskog har lanserat modellen att företag som satsar på
kulturverksamhet, t.ex. arbetsplatsbibliotek, skall få dra av en del av kostnaden som
friskvård.
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Därför bör biblioteken satsa mer på att sälja arbetsplatsbibliotek som friskvårds-
satsning till olika arbetsplatser. Detta ger biblioteken  intäkter, good-will  samt
möjlighet att marknadsföra andra bibliotekstjänster.

2. Den personal som frigörs då vi inför återlämnings- eller utlåningsautomater bör
kunna utbildas till goda ”biblioteksambassadörer” inom den uppsökande
verksamheten.
Biblioteken behöver utbilda goda pedagoger som kan arbeta bland äldre, sjuka och
handikappade eller hålla kurser för personal vid barnavårdscentraler, förskolor,
fritidsgårdar, habiliteringsverksamhet, äldreomsorg m.m. ”Ambassadörerna” skall
givetvis även vara väl fortrogna med de nya virtuella tjänsterna, lära olika grupper
att söka på Internet eller ta fram information i nya databaser. Med bärbar
informationsteknik bör användarutbildning kunna ske även utanför
biblioteksrummet.

Det är bra för folkbiblioteken om vi får nya kunder till våra snart dygnet runt-öppna
biblioteksrum, men det är ännu bättre för en del kommuninvånare (de inlåsta eller säng-
bundna) om biblioteksfolket ibland lämnar biblioteksrummen för tjänstgöring ute hos
brukarna.

Antecknat av en fortfarande optimistisk pensionär som nu lämnar Stadsbiblioteket och
blir krävande kund.

Ingrid Lindvall
Enhetschef för Stockholms stadsbiblioteks uppsökande enhet

Uppsökande enheten vid Stockholms stadsbibliotek
Enheten bedriver biblioteksverksamhet inom akutsjukvård
för barn och vuxna, psykiatri, geriatrik och inom åldrings-
vård vid servicehus och andra typer av äldreomsorg samt
inom kriminalvården.

Vid Stockholms stadsbibliotek finns ett 60-tal sjukhus-,
sjukhems- och servicehusbibliotek, 20 arbetsplats-
bibliotek, verksamhet vid ett 80-tal aktiveringslokaler och
”minibibliotek”, Boken kommer-verksamhet samt ett
häktesbibliotek.
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Välbesökta dyslexidagar i Stockholms län
Fredag 14 februari anordnades en studiedag för biblioteks- och skolpersonal inom
Stockholms stad och län. Syftet med dagarna var att från bibliotekets sida visa på de
möjligheter som finns att via kunskap och ny teknik hjälpa och stödja lässvaga elever.
Intresset var överväldigande stort med över 300anmälningar, så frågan är aktuell. 175
personer fick komma, 90 lärare/speciallärare från grund- och gymnasieskolor i länet, i
några fall från folkhögskolor, 60 motsvarande lärare från staden och 25 folk- och
skolbibliotekarier från stad och län. Tidigare har ett antal studiedagar på temat erbjudits
lärare, främst i Stockholms stad.

Arrangörer var Stockholms stads- och länsbibliotek, Biblioteks- och Skolstödsenheten
vid Utbildningsförvaltningen i Stockholm och Studieförbundet Vuxenskolan. Den som
tagit initiativet är Elisabeth Nilsson, projektledare vid Länsbiblioteket i Stockholms län
för Talboken på väg till barn och unga, ett treårigt projekt 2002 - 2004.

Lördag 15 februari hade formen av ett Öppet Hus i Stadsbiblioteket för allmänheten,
inte minst ungdomarna själva med familjer. Temat var dyslexi och läs- och skriv-
svårigheter hos barn och ungdom och behovet av material, både böcker och teknik.
Bibliotekens förmedlande roll och DAISY, den nya talboken på cd-rom, lyftes fram.

Gemensamt för de båda dagarna var en minimässa med cirka 15 utställare som ställde ut
nyheter från förlag, myndigheter och teknikföretag. Dessa var, förutom arrangörerna,:

Bibliotekstjänst, Centrum för lättläst, Comenta, Förbundet Funktionshindrade Med Läs-
och Skrivsvårigheter ( FMLS), Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn (FDB),
Hjälpmedelsinstitutet, Inläsningstjänst AB, Readrunner, Svenska Enter rehabilitering
ABoch Svenska Dyslexistiftelsen. Vid FMLS’ bord fanns också representanter för
LÄSK-projektet.

En fotoutställning öppnades i närvaro av kultur- och skolborgarrådet Erik Nilsson,
Stockholm, på temat Läs- och skrivlust för oss som har dyslexi. Den står kvar till 15
mars 2003.

Fredagsförmiddagen inleddes med en upptakt av författaren Beate Grimsrud. Hon
berättade om sin barndom och uppväxt i Oslo med dyslexin som handikapp. Hennes
frejdiga och omedelbara framträdande lockade till befriande och, ibland, förfärade
skratt. Exempelvis inför redogörelsen av vistelse på religiöst kollo, där högläsning ur
Bibeln tillämpades. Beate Grimsrud gestaltar i hög grad sina texter och visar vad en
författare egentligen är, dyslexi och ett besvärande synfel till trots. Den suggestivt
thrillerbetonade Vad är det som  finns i skogen barn? handlar om jakten på en
försvunnen lillebror med läs- och skrivsvårigheter.

Mona Edwall-Wiklund från Sundsvall, speciallärare med erfarenhet av alla skolstadier,
(senast kurser för vuxna lässvaga) var nästa föreläsare. Hennes trygga uppenbarelse
gjuter mod i åhöraren, då hon redogör för sina iakttagelser och knep på special-
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pedagogikens område. Hon har lärt vuxna dyslektiker läsa och efter lång erfarenhet av
framför allt grundskolan kan hon visa på, hur svårigheter under skoltiden ger livslånga
trauman som vuxen. De svåraste knutar kan lösas upp, om man vet hur man ska göra.
Ett mycket uppskattat inslag under förmiddagen! Det arbetssätt med stavelsebaserad
läsinlärning, där man utgår från stavelser, som Mona refererade till kommer från FD
Margit Tornéus och docent Björn Andersson på Psykologiska institutionen vid Umeå
universitet. Den finns beskriven i Arken 2, Gatu-Rehnberg, Agneta & Tornéus, Margit.
(Någon stencil finns inte att tillgå. Margit Tornéus betonar att detta är ett arbetssätt. Man
är noga med att inte kalla det en metod.)

Vidare redogjorde författaren och projektledaren Torbjörn Lundgren för hur tekniken
kan stödja läsningen i framtiden. I Språka loss-projektet arbetar han tillsammans med
Hans Hammarlund från Hjälpmedelsinstitutet för att vidareutveckla DAISY-formatet,
den digitala talboken på cd-rom, att omfatta inte bara uppläst text utan även tryckt text.
Detta kräver dock ändringar i upphovsrättslagen.

Eftermiddagen på fredagen genomfördes i Stadsbibliotekets lokaler vid Odengatan/
Sveavägen. Utöver demonstrationer av lättlästa böcker, DAISY-talböcker, e-bok, e-
ljudbok (som bygger på kommersiellt producerade kassettböcker), en ny typ av s.k.
Hörat-apparat för dyslektiker m.fl., talsyntes och rättstavningsprogram gavs också i
programform konkreta tips på hur man klarar skolan trots dyslexi. Unga exempel på det
utgjordes av Fredrik Saglind och Leigh Säbom. Då Leigh blivit sjuk, ersattes hon av sin
mamma Anne. Betydelsen av stödet (eller det uteblivna stödet) från skolan och
föräldrarna togs upp, liksom hur de båda ungdomarna hittat andra vägar och andra
områden att hävda sig på. Konstområden som varit stärkande för självkänslan
betonades. Det gällde dans, musik, bild (inklusive teckenspråk), sagor och talböcker.
Fredrik gick till sjöss och började, när han gått i land med stärkt självförtroende, att ge
ut en tidning som heter Ordvalet, Aktuellt från FMLS Stockholms länsavdelning.
Studier vid Bandhagens (numera Åsö) vuxengymnasium hjälpte honom också på traven.
Leigh hade hjälp av mamma Anne som gjorde om läxorna till sagor, ett nog så
arbetsamt sätt att tillägna sig kunskap, men det hjälpte. Hon åkte sedan till Mullsjö och
gick ett år på folkhögskola för döva. Hon är duktig på teckenspråk och hade stor nytta
av undervisningen där utan att vara döv. Nu arbetar Leigh på bibliotek.

Det var bitvis trångt i utställningsutrymmena på fredagen. En extra station för DAISY-
demonstration i Spelbomskan, Odengatan 63, rådde viss bot på det problemet. De flesta
lärarna var mycket positiva till dagen, ”givande, intressant och bra”, är allmänna
omdömen  även om en och annan tyckte, att vi släppt in för många deltagare!

Lördagen 15 februari som vände sig till allmänheten, blev också den välbesökt. Cirka
170 -200 personer i alla åldrar besökte utställningarna, ett 75-tal de flesta föräldrar och
lärare, några få ungdomar från bland annat Sundbybergs folkhögskola, lyssnade på
programmen.

Specialpedagogen Christina Ollén från Skolstödsenheten vid Utbildningsförvaltningen i
Stockholm gjorde en grundlig genomgång av de åtgärder som skolan bör vidta för att ge
det rätta stödet åt en lässvag elev. Budskapet var tydligt, man har rätt till hjälp för sitt
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handikapp. Extratid på skrivningar, muntliga prov, mentorskap och teknisk utrustning
var några av de saker hon tog upp i sin insiktsfulla genomgång som exempel på sådant
som underlättar skolgången.

Författaren Torbjörn Lundgren återkom även i lördagsprogrammet och samtalade med
sin son Ulf, dyslektiker liksom han själv. De samtalade om dyslexi och skolgång och om
att uttrycka sig med hjälp av film, det medium som Ulf har valt att göra till sitt, ett annat
språk än det skrivna. Han visade också prov på animationer som han håller på och
arbetar med. Pappa Torbjörn påpekade, att när Ulf läser böcker, så är det tjocka.
Tättskrivna pocketböcker om fantasy. ”Det blir som en rit att slå igen en färdigläst bok.
Den ska vara tjock”, sade Ulf avslutningsvis.

Efter att Fredrik Saglind och Anne Säbom givit sina unga exempel (som ovan), kom
vårt nya kultur- och skolborgarråd Erik Nilsson in i programmet. Han höll fram frågan
om stöd till lässvaga elever som en av de två viktigaste skolfrågorna just nu. Den andra
stora frågan är invandrarelevernas språkträning och integration.

Hans förslag till förbättringar var bland annat att skaffa fler datorer till grundskolan och
ge lärarna bättre datorkunskap.

Datorerna bör även ha DAISY-programmet Playback 2000 inlagt. (Det ersätts snart,
troligen till sommaren 2003, av TPP Reader, min anmärkning).

En livlig debatt vidtog med Erik Nilsson. Deltagarna i publiken önskade bland annat:

� Inlästa läromedel på alla stadier i både grundskola och gymnasium till dyslektiker.

� Fler lärare som behärskar läsinlärning och läsprocessen, kopplade till läs- och skriv-
svårigheter/dyslexi. (Återinför specialkurser i läsinlärning på Lärarhögskolan, önskade
Ester Stadler, pensionerad speciallärare och läroboksförfattare.)

� Ett kommunalt Dyslexicentrum i Stockholm för testning av elever.

� Bättre språkträning för barnen i förskolan. Förstärkta resurser, exempelvis fler
förskollärare, är lösningen på det problemet.

Fonetisk medvetenhet är en förutsättning för läsinlärning, betonas framför allt av
professor Ingvar Lundberg. Börja alltså med dagisbarnen!

Resultatet av de båda dyslexidagarna är ett bättre samarbetsklimat mellan skola,
bibliotek och studieförbund.

Elisabeth Nilsson
Projektledare
Talboken på väg till barn och unga
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Rapporten Talboken på frammarsch 1999 - 2001 finns att läsa
och ladda ner på Länsbibliotekets hemsida,
www.ssb.stockholm.se/lansbiblioteket , rapporten finns under
rubriken Tjänster och aktiviteter/Projekt. (En sammanfattning av
rapporten har också tidigare publicerats i Länsmeddelande
1/2002.)

Ett bibliotek för alla
- målet för ett länsövergripande utvecklingsprojekt

De svenska folkbiblioteken har genom årens lopp strävat efter att på olika sätt
förverkliga idén om att vara ett folkets bibliotek, ett bibliotek för alla, en viktig del i det
demokratiska samhället. Hit skall alla medborgare kunna vända sig för att söka kunskap,
inspiration och förströelse. Även till dem som av olika skäl inte själva har möjlighet att
besöka biblioteket skall biblioteket erbjuda sina tjänster, liksom till dem som har svårig-
heter att utan hjälp ta till sig tjänster och utbud. Dessa erbjudanden har dessvärre blivit
allt färre under senare år. Genom ekonomiska och organisatoriska orsaker har den
utåtriktade uppsökande verksamheten minskat och bibliotekens verksamhet blivit
alltmer stationär.

Den service som man ändå fortsatt ge till äldre, till sjuka och till funktionshindrade har
inte varit någon prioriterad verksamhet och heller inte getts möjlighet till utveckling och
positiv förändring. Arbetet har bedrivits på samma sätt under många år, med samma
metoder och arbetsredskap, ofta även av samma personer. Låntagarna, de som fått del av
servicen, har varit tacksamma och inte krävt eller efterfrågat ytterligare tjänster och
biblioteket har inte kunnat, vågat eller velat föra ut servicen till fler.

Nu väntar nya utmaningar för biblioteken, med bl.a. en ny generation aktiva och
krävande pensionärer och ett krav från regering och riksdag om alla offentliga lokalers
tillgänglighet för funktionshindrade senast år 2010. Möjligheterna till effektivisering
och rationalisering av många moment i den uppsökande verksamheten har ökat, genom
bl.a. användning av IT-teknik. Det är dags att starta en diskussion kring hur vi vill möta
framtidens biblioteksanvändare och skapa ett bibliotek för alla.

Vi kommer i vårt län, i samarbete med länsbiblioteken i Södermanland, Västmanland,
Uppsala, Örebro och Dalarna, påbörja ett projekt kallat just Ett bibliotek för alla där vi
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genom länsövergripande utbildningsdagar, diskussioner och praktiskt arbete skall söka
utveckla och stärka den uppsökande verksamheten. Arbetet skall utmynna i ett förslag
till en nationell målsättning för den uppsökande sociala biblioteksverksamheten, ett
uppdrag Svensk Biblioteksförening givit de sex länsbiblioteken. Vår svenska
bibliotekslag och Unescos folkbiblioteksmanifest kommer att vara utgångspunkter för
våra diskussioner. En inbjudan till deltagande i projektet har i dagarna gått ut till
samtliga bibliotekschefer och socialbiblioteksansvariga i de sex länen och projektet
kommer att starta i juni med ett internat för ett trettiotal socialbiblioteksansvariga på
Stensunds folkhögskola utanför Trosa.

Bland de socialbiblioteksansvariga i vårt län har redan ett utvecklingsarbete inletts, och
vi hoppas och tror att intresset är stort och grunden god för en vidare utveckling i
riktning mot det goda folkbiblioteket, ett bibliotek för alla.

Marie Gustavsson
Länsbiblioteket

_____________________________________


