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Bibliotekslagen föreskriver samverkan mellan olika typer av bibliotek och denna samverkan beskrivs när-
mare i biblioteksplaner. Biblioteksplanerna har i sig lett till ökad inomkommunal samverkan och har 
många gånger dessutom bidragit till att biblioteken har blivit tydligare på den kommunala kartan. 
Grannkommuner har inte alltid kunnat hitta konkreta samarbetsområden, men även här bör-
jar det hända saker. Kommunerna i nordost har sedan länge samverkat i olika frågor. Libra-kom-
munerna har satsat på egna utbildningar och fl era kommuner tänker samverka kring upp-
köp av RFID-taggar. En annan samverkan som planeras är en gemensam vikariepool för länet. 
Boka en bibliotekarie-samarbete och medieplaneringssamarbete är andra exempel.
 I Länsnytt beskrivs också en satsning i Nacka med digitala veckor för att fokusera på e-tjänster och da-
tabaser – en marknadsföringssatsning som planeras att genomföras i hela länet under hösten. 
För länsbiblioteken har samverkan blivit ett sätt att greppa över större utmaningar och vi kan se både natio-
nella och regionala lösningar. Projekten som involverar både läns- och kommunbibliotek blir allt mer om-
fattande. Ett av dessa är Limit som beskrivs i detta nummer av Länsnytt. Limit-projektet har fokuse-
rat på att öka användningen av e-tjänster utifrån ett användarperspektiv. 
 En annan samverkan som presenteras i detta nummer är den som de tre låne-
centralerna eller Informations- och lånecentralerna som är det nya namnet, inled-
de för några år sedan. Även Internationella Biblioteket ingår i denna samverkan. 
Snart får vi också ta del av Ansvarsutredningen som säkert ritar om kartan för både 
regioner, landsting och kommuner. Det är en styrka inför en kommande föränd-
ring att vi redan har påbörjat ett naturligt samarbete mellan och inom regioner. 
Tillsammans blir vi starkare och våra inte alltid så tunga frågor kan tas på 
större allvar. Det är bara att hoppas att samverkan på den allra högsta 
statliga nivån kommer till skott. Idag avvaktas det och de goda in-
tentioner som framkom i KB-utredningen har lagts på hyllan. 
 Samverkan ska i bästa fall ge konkreta resultat i verksamheten. Bib-
lioteken har arbetat intensivt kring olika läsfrämjande insatser. Rac-
hel van Riels föreläsningar i Göteborg och Stockholm förra året, 
har gett direkta avtryck på många bibliotek i vårt län och i detta 
nummer kan vi läsa om vad man gjort på Sollentuna bibliotek. 

Att bibliotek samverkar för att utveckla service är inget nytt, men har 
blivit allt viktigare, inte minst mot bakgrund av en ökad konkurrens om 
begränsade offentliga resurser.

Samverkan 
ger resultat

… Bookcrossingböckerna – de kan dyka upp där du minst anar det. 
Självklart får du också delta i projektet! Se sid 9.

… Den reviderade litteraturlistan för projektet MUSA (Metodut-
veckling i skönlitterärt arbete). En mycket bra sammanställning av 
angelägna titlar som man kan behöva i arbetet med att stärka skön-
litteraturens ställning på biblioteken. Exempel på områden i listan: 
Om läsningen som sådan. Om värdering av skönlitteratur. Om för-
medlarrollen. Om det samtidiga mötet med texten och läsaren. 
Om det skönlitterära bestån-
det. Om det nationella kultur-
arvet i en globaliserad värld.
www.musa.se/litteratur

                     … Finalisternas förslag till Nytt Stadsbibliotek i Stockholm

Utställning på följande platser: 
Stadsbiblioteket Asplundhuset t.o.m.1/9
Kulturhuset t.o.m. 25/3 
Arkitekturmuseet t.o.m. 21/4 
Farsta och Rinkeby bibliotek t.o.m. 22/4
Tekniska nämndhuset t.o.m. 22/4.
Stadsmuseet, t.o.m. 22/4.
Se även sid. 15.
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Mer på webben:

SDM-projektet på Nacka bibliotek 

Nacka bibliotek prenumererar på åtskilliga värdefulla databaser. Vi satsar också på andra 
digitala tjänster, t.ex. e-böcker, webbmusik och en väl fungerande OPAC – webbkatalog 
för allmänheten. Vi är också angelägna om att tillmötesgå behovet av DAISY-talböcker och 
ljudböcker. För att ytterligare öka allmänhetens kännedom om och intresse för Nackas 
resurser bedriver vi sedan i november förra året kampanjen Digitala veckor.

Tankarna på en kampanj väcktes 2004 då 
vi vid ett stormöte fattade beslutet att arbe-
ta med temaår. Förutom informationsvärdet 
för brukarna stärks den gemensamma kom-
petensen och sammanhållningen inom per-
sonalen då man i projektform samlas kring 
ett centralt tema. Vi skisserade ett temaår 
om digitala medier och andra tjänster, men 
kom inte igång med verksamheten. Förra 
året, 2006, tog emellertid SDM-projektet 
(Synliggöra Digitala Medier) form under 
ledning av Nacka biblioteks utvecklingsle-
dare, Jean Christian Jacobsen. Våren äg-
nades åt planering. En grupp formulerade 
målen, gjorde förstudier, bedrev omvärlds-
spaning, la upp ett tidsschema, fattade be-
slut om marknadsföringen och koordinera-
de en omfattande internutbildning.  Nacka 
bibliotek har som policy att all personal 
skall ha en gedigen grundkompetens och 
klara av att vägleda besökarna. I en risk-
analys kom planeringsgruppen fram till att 
otillräcklig motivation och bristande kun-
skaper om kampanjen utgjorde de största 

hindren för ett lyckosamt genomförande. 
Därför informerades alla medarbetare vid 
två frukostmöten och ett stormöte om pro-
jektets utformning.

Internutbildning 

Internutbildningen genomfördes under hös-
ten i tre block av tre utbildningsgrupper be-
stående av bibliotekarier från Nacka. En 
grupp tog sig an Nackas betaldatabaser, 
en annan OPAC och fjärrlån och en tred-
je berättade om DAISY och e-böcker. Ut-
bildningen genomfördes vid tolv upprepa-
de tillfällen, mellan kl. 8.30 och 12, fyra 
möten per block. På detta sätt kunde alla 
deltagare hitta en passande tid för samtli-
ga block och grupperna blev inte för stora. 
Undervisningsmomentet var mycket givan-
de för båda parter. I föreläsningar med åt-
följande diskussioner och övningar gick vi 
noga igenom ämnesområdet, utbytte erfa-
renheter om hur våra resurser används och 
inhämtade nya kunskaper. Ett omfattande 
undervisningsmaterial kompletterade det 

muntliga. Utbildarna förbättrade sin peda-
gogiska förmåga och, att döma av kursut-
värderingarna, var eleverna nöjda med un-
dervisningsformen.  Det är ovärderligt för 
medarbetarna i ett större bibliotekssystem 
att få tid och möjlighet att samlas under väl 
organiserade former för att diskutera kon-
kreta verksamhetsfrågor! Vi har diskuterat 
en framtida modell med årligen återkom-
mande utbildningsmöten.

Synliggöra Digitala Medier 

Referensbiblioteket.se    www.referensbiblioteket.se
Biblioteksbloggen         www.biblioteksbloggen.se
Fråga biblioteket            www.eref.se/se-admin/vrl_entry.asp?virtual_desk_id=43
Veckans referensfråga    www.referensbiblioteket.se/Veckans.htm 

Lånecentralerna – från LC till ILS 
Lånecentralerna har en historia tillbaka till 1960-talet. Sedan dess har det hänt mycket. Funktionerna har 
utvecklats i takt med att samhället förändrats – blogg och tjänster som Referensbiblioteket.se och Fråga 
Biblioteket m.fl. har byggts upp. Även namnet har hängt med i utvecklingen. ILS – Informations- och 
Lånecentraler i Samverkan svarar bättre mot dagens verksamhet.

Från början hade vi bara två bokstäver var. 
Det var LC i Malmö, LC i Stockholm och 
LC i Umeå. Det var på 1960-talet då låne-
centralerna inrättades. Man delade in landet 
i tre regioner och lånecentralerna skulle an-
svara för var sin del och vara den sista län-
ken i kedjan av kompletterande medieför-
sörjning inom folkbiblioteksväsendet. 

LC blev LiS

Sedan 60-talet har det skett stora föränd-
ringar i samhället och därmed i bibliotekens 
verksamhet. Det har förstås påverkat även 
lånecentralernas funktion. År 2004 inledde 
lånecentralerna därför ett mer organiserat 
samarbete för att möta bibliotekens föränd-
rade behov och för att på en nationell basis 
utveckla nya tjänster till nytta för landets 
folk- och gymnasiebibliotek. Två bokstä-
ver blev tre. LC blev LiS – Lånecentraler i 
Samverkan.  
 Uppgiften att bistå kommunerna med den 
kompletterande medieförsörjningen finns 
kvar men utöver det så initierades en rad 
gemensamma satsningar. 

Biblioteksbloggen

Det första projektet för det nya LiS blev Bib-
lioteksbloggen. Den startades hösten 2004 
för att bidra till nyhets- och omvärldsbevak-
ningen inom biblioteksområdet. På bloggen 
gör lånecentralerna dagliga inlägg om det 
mesta som rör biblioteksvärlden, alltifrån 
politiska beslut, forskning och nya biblio-
teksprojekt till mer praktiska inlägg om in-
formationsarbete, söktjänster och tips om 
nya databaser. Även Internationella biblio-
teket är med i bloggsamarbetet.  

Referensbiblioteket.se

Nästa tjänst lanserades i september 2005, 
Referensbiblioteket.se. Det är en samling 
med databaser och andra resurser av re-
ferenskaraktär som är tänkt att fungera 
som en virtuell motsvarighet till bibliote-
kens tryckta referenssamlingar. Resurserna 
är utvalda, kvalitetsgranskade och beskriv-
na av bibliotekarier vid lånecentralerna och 
samlingen byggs ut kontinuerligt. Referens-
biblioteket.se kommer under våren 2007 att 
omvandlas från en ganska enkel webbplats 
bestående av html-sidor till en databas, vil-
ket ger helt andra sökmöjligheter, inte minst 
fritextsökning. 

Veckans referensfråga 

Kopplat till referensarbetet är också Veck-
ans referensfråga som från början var ett 
övningsmaterial som utvecklades inom 
Stockholms län och sedan drevs av Läns-
biblioteken i Stockholm, Uppsala och Väs-
terås, men som så småningom hamnade hos 
lånecentralerna. Här kan man träna på att 
svara på frågor som ”Var kan jag hitta foto-
grafier från första världskriget, speciellt på 
olika flyplanstyper?”, ”Hur mycket kärn-
vapen finns det i Kina?” eller ”Hur murar 
man en öppen spis?”. 

Fråga Biblioteket

Den 1 juli 2006 fick LiS också, på upp-
drag av Statens kulturråd, ansvar för att 
driva och utveckla den elektroniska refe-
renstjänsten Fråga Biblioteket, som är ett 
samarbetsprojekt där ett 70-tal bibliotek i 
hela landet hjälper allmänhet och skolelever 
med svar på frågor, antingen via e-post eller 
chatt. Fråga biblioteket drivs i nära samar-
bete med frågetjänsten Jourhavande Biblio-
tekarie, som är forskningsbibliotekens mot-
svarighet, samt Fråga Barnens bibliotek och 
Ordbron som tar hand om barnens frågor, 
respektive frågor på andra språk än svens-
ka, för närvarande tolv språk.  

ILS

Med lånecentralernas ökade samarbete gick 
vi alltså från LC till LiS. Ändå känner vi oss 
inte helt nöjda med ordningsföljden på våra 
bokstäver, så nu möblerar vi om lite grann 
igen och från 2007 tar vi namnet ILS – In-
formations- och Lånecentraler i Samverkan. 
Det nya namnet är tänkt att lite bättre speg-
la innehållet i vår verksamhet. 

Britt Löfdahl 
Informations- och lånecentralen i Stockholm

Regionbibliotek Stockholm

 

Kampanjen   
Med utbildningen i ryggen kände vi oss 
redo att genomföra våra Digitala veckor. 
Under tre kampanjomgångar, omfattande 
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LIMIT går vidare
Projektet LIMIT (= länsbibliotek i Mellansverige och IT) syftar till 

att öka användningen av bibliotekens e- tjänster. Målet stämmer 

väl överens med EU:s planer för e-medborgarens möjligheter att 

kommunicera inom EU. 

Projektet startades 2004 och vi har kunnat 
läsa om olika delprojekt i tidigare nummer 
av Länsnytt. Ett sådant delprojekt var an-
vändarundersökningen 2004 som gick ut på 
att se hur bibliotekens webbplatser funge-
rade, hur man kunde hitta dem och vad de 
kunde användas till. Resultatet blev rätt ned-
slående, t.ex. visade det sig många gånger 
svårt att över huvud taget hitta till biblio-
tekets webbsida. Tydliga förbättringsområ-
den var tillgängligheten och rutinerna för 
tidskriftssökning. Annat var mer positivt, 
besökarna kunde med framgång använda 
”A-Ö listan”, FAQ och Vad fi nns på bib-
lioteket. Denna första användarundersök-
ning gav en ny kunskap som projektet har 
byggt vidare på. 

Då var det 2006

Under 2006 har projektet koncentrerats på 
personalens kompetensutveckling när det 
gäller hur webbsidorna ska utformas och 
hur en användare beter sig. En serie föreläs-
ningar om Web 2.0 och SSB:s nya webbplats 
har hållits. Två foldrar har framställts och 
distribuerats i länen: ”Utformning av webb-
sida” och ”Hitta till bibliotekens webbplats 
och vidare”. Projektet har också marknads-
förts på olika sätt. Länen har inlett arbe-
tet med handlingsplaner för att nå LIMIT:s 
projektmål.

Nu är det år 3

Planeringen för året omfattar gemensam-
ma seminarier kring bibliotekskataloger-
nas utveckling. Tre seminarier är planera-
de: Stockholm 20 mars, Karlstad 21 mars 
och Borlänge 22 mars. Bristerna i biblioteks-
katalogerna spelar en avgörande roll för den 

användare som vill uträtta sina biblioteks-
ärenden hemifrån. 
 – Jag blir inte klok på det här, var en kom-
mentar från en av testanvändarna, berättar 
Lousia Hatamian som är projektledare. 
 Att t.ex. utöka och förfi na ämnesorden 
kan betyda mycket för att göra katalogen 
mer användbar. Axiell, Micromark och Li-
bra är positiva till en utveckling.
 Nu pågår en ny kartläggning av bibliote-
kens webbplatser och användbarheten prö-
vas på nytt. Det ska vara klart i mars. Bib-
lioteken i Stockholm erbjuds att testa sina 
webbplatser. Tio bibliotek har anmält sitt 
intresse och arbetet är i full gång. Projekt-
gruppen har också beslutat att biblioteken 
får ansöka om pengar för att göra en mer 
intensiv satsning på e-tjänster. Ett bibliotek 
i vart och ett av projektets nio län blir utvalt 
att bli en sorts modellbibliotek för de andra 
biblioteken. Meningen är att de nio ska re-
presentera olika typer av bibliotek. 
 Sigtuna är vårt läns metodbibliotek i pro-
jektet och har fått medel till att förbättra 
webben.

LIMIT stödjer biblioteken i deras information 
om webbtjänster. Under året kommer nytt 
material att fi nnas på projektets webbplats. 
Det är fritt fram för alla bibliotek att ladda 
ner och använda i marknadsföringen. 
 – Det krävs en genomgripande förändring 
av attityder och en ny organisation för att 
bibliotekarier ute på biblioteken ska kunna 
få tid och kunskap att förbättra webbtjäns-
terna, säger Lousia Hatamian.
 Projektets hemsida: www.limitprojektet.se

KM

Lousia Hatamian, projektledare för LIMIT.

Med fokus på 
Wikipedia 

Det Internetbaserade 
uppslagsverket Wiki-
pedia har vuxit till 
en global folkrörelse: 
Uppslagsverket pro-
duceras av hundratu-

sentals användare världen över, som med 
ett gemensamt namn kallar sig Wikipedianier. 
Den engelska avdelningen innehåller över 1,4 
miljoner artiklar och den svenska närmar sig 
200.000. Storleken och de många användar-
na gör wiki till en utmanare till kommersiel-
la aktörer som NE.SE. 
 Vallentuna gymnasiums bibliotek arrang-
erade i höstas ett miniseminarium med en 
av Wikipedias svenska administratörer, Nik-
las Nordblad. Han berättade för elever på 
samhälls- och naturvetarprogrammen om 
arbetet för att upprätthålla en hög nivå på 
artiklarna och om kulturen som omger de 
över 24.000 registrerade svenska använda-
re som bidragit till Wiki. 
 Det går inte en dag utan att elever an-
vänder Wikipedia i vårt bibliotek. Därför är 
det viktigt att få veta mer om hur Wikipe-
dia fungerar. 

Einar Spetz
Gymnasiebibliotekarie Vallentuna

Boka en webbanalys
”Less is more” brukar man säga när det gäller webben. Det är något att ta fasta på 
när man bygger en bibliotekswebb. Konsulenterna Eva Thorén och Kia Gumbel från 
Regionbibliotek Stockholm har deltagit i diskussioner på Lidingö och Vallentuna 
bibliotek om hur man kan bedöma och testa webbplatser.

En hoppfull februarisol lyser och snön gnist-
rar när mötet om Lidingös webbplats pågår 
under en av årets hittills kallaste vinterdagar. 
Inne i möteslokalen är det betydligt varma-
re, där är alla helt fokuserade på bibliotekets 
webbplats. Med på mötet är webbansva-
riga redaktörer, bibliotekschefen, kommu-
nens webbansvarige och Eva Thorén och 
Kia Gumbel från Regionbiblioteket. Tidi-
gare under veckan har även ett besök gjorts 
i Vallentuna om deras webbplats. Eftersom 
förutsättningarna är helt olika blir också 
samtalen inriktade på olika saker.  
 Hur bedöms webbplatsen? Första steget 
är Vervas bastest för hur tillgänglig webben 
är. Sedan följer en genomgång av gällande 
lagstiftning på området. Konsulenterna Eva 
och Kia använder också en checklista som 
är anpassad för bibliotekens webbplatser. 
Den tar upp struktur, språk och innehåll och 
bygger till största delen på Vervas riktlin-
jer för 24-timmarswebben. Mest spännan-
de är nog ändå resultaten av de användar-
tester som har gjorts på Lidingö.  
 Testerna har gått till på följande sätt: En 
testperson har försetts med cirka tio upp-
gifter som är relevanta att lösa på ett biblio-
teks hemsida. Testpersonen uppmanas att 

”tänka högt” så att det går att förstå per-
sonens sökstrategi. Ljud och skärmbilden 
spelas in, och det går sedan att följa test-
personens sätt att använda muspekare och 
menyval. Man kan också se hur personen 
letar, vilka sökstrategier som används osv. 
Filmerna används av Eva och Kia i analys-
arbetet, men respektive bibliotek får också 
en kopia för eget bruk. Det är oerhört läro-
rikt att se hur så kallat vanligt folk beter sig 
på hemsidorna! Vad fungerar bra och vad 
stöter på patrull? Vilka hinder fi nns och hur 
kan de undanröjas?  
 Under mötet uppmärksammas både 
ris och ros, även om tyngdpunkten ligger 
på utvecklingsområden. Diskussionerna 
blir ibland livliga när olika infallsvinklar 
såsom kommunpolicy, begränsningar i opa-
cen och annat skall jämkas samman med an-
vändarnas perspektiv. Alla är dock överens 
om att bibliotekens webbplats är ett viktigt 
verktyg att jobba med, utveckla och förbätt-
ra. Det är inte enbart en webbplats utan ett 
fi lialbibliotek, om än virtuellt! 

Kia Gumbel
Regionbibliotek Stockholm 

– Har ni konsulenter, som nu hunnit analy-
sera fl era fi lmer med användare, sett några 
tendenser? Länsnytt ställer frågan till Kia 
Gumbel och Eva Thorén (bilden).
 – Ja, något som blir mycket tydligt med 
fi lmerna är bibliotekens ambition att berät-
ta vad vi har att erbjuda. Vi tror på ordets 
makt – och vi vill så mycket! Vilket leder 
till alldeles för långa texter, eller allmänna 
texter som inte säger så mycket. 
 Om webben brukar sägas att ”less is 
more”. Där har vi nå’t att jobba med! En 
vedertagen webbsanning är också att vi inte 
läser på webben, vi skummar! Det bör vi 
ta mer fasta på. Vi producerar också ofta 
texter för tryckt form, där vi spar det vik-
tigaste till sist. På webben borde det vara 
tvärtom, annars missas mycket. När ”Ny-
heter” kommer efter en lång stunds skrol-
lande är det tveksamt om besökaren får ta 
del av godbitar.  
 – En annan aspekt som handlar om vems 
perspektiv vi utgår ifrån är till exempel 
”Fråga Biblioteket”. Skall det fi nnas under 
”Webbresurser” eller ”Kontakt”? De test-
personer som vi studerat vill ställa en fråga 
när de stöter på problem. Och vart går de 
då? Jo, till ”Kontakt”! Nu invänder säkert 
en och annan och tänker att ”Fråga Biblio-
teket” är en nationell referenstjänst, inte ett 
ställe att gå till för att få svar om PIN-koder, 
öppettider etc. Oavsett det – om vi tar webb-
besökarna på allvar så går det att hitta smidi-
ga lösningar som tydligt visar var användar-
na kan hitta informationen de söker. 

KM

Verva

Verva är en statlig myndighet som har i uppdrag 
att arbeta för att kontakten mellan myndigheter, 
kommuner och landsting ska upplevas som en-
kel och ändamålsenlig.  
 Verva har tagit fram en vägledning för 24-tim-
marswebben som innehåller riktlinjer för utveck-
ling av webb och e-tjänster i offentlig sektor.  Väg-

ledningen fi nns både i tryckt form och digitalt på 
deras webbplats. Den ger stöd i arbetet med att 
använda webben som en kanal för att effektivise-
ra myndigheternas ärenden och processer. Väg-
ledningen kan användas av statliga myndigheter, 
kommuner, landsting och näringsliv. 
 Läs mer på Vervas hemsida: www.verva.se 

Nå’t att jobba med
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vardera två veckor skall vi bibringa all-
mänheten kunskaper om Nackas betalda-
tabaser, OPAC och självservice samt DAI-
SY-talböcker och e-böcker. Annonser har 
införts i Nacka Värmdö Posten och biblio-
tekets hemsida har rustats upp. 
 I biblioteken möts besökaren av en 
stor banderoll, affischer och flyers. Per-
sonalen bär digitala kampanjtröjor och 
Nackas elektroniska resurser ges särskild 
uppmärksamhet i referensarbetet. Under 
kampanjen för databaser i november ge-
nomförde biblioteken i Forum och Fisksät-
ra visningar för allmänheten och i Orminge 
arrangerade man laptop-presentationer av 
Nackas utbud för besökarna i affärscent-
ret. En av våra studiebibliotekarier disku-
terade värdet av våra betaldatabaser med 
en grupp föräldrar vid ett möte om käll-
kritik i skolarbetet – för att nämna några 
exempel. I skrivande stund, mitten av ja-
nuari, propagerar vi för OPAC och själv-
service. Alla mediesökningar görs i OPAC 
tillsammans med besökarna och allmänna 
visningar genomförs liksom tidigare. I bör-
jan av februari går så vår avslutande kam-
panj om DAISY och e-böcker av stapeln. 
Via mätningar av antalet inloggningar i be-
taldatabaserna och OPAC, nedladdningar 
av e-böcker samt utlåningen av DAISY-tal-
böcker före och efter de digitala veckorna 
kan vi få ett kvantitativt besked om effek-
ten av kampanjerna och om vårt utbud är 
relevant för allmänheten. 
 Sammanfattningsvis kan vi konstate-
ra att fortbildningen och den första kam-
panjperioden har stärkt oss och gett ny 
inspiration i vårt informationsarbete. Vi 
kan rekommendera alla bibliotek att föl-
ja vårt exempel!

Jan Gustafson
Studiebibliotekarie i Nacka

...forts. från sid 4Rätt att läsa
Projekt på Stockholms Stadsbibliotek

Rätt att läsa är namnet på ett projekt som 
under vintern engagerar personalen på Inter-
nationella biblioteket och Stadsbibliotekets 
barn- och ungdomsavdelning. Tillsammans 
med projektledaren Grazyna Szewczyk väl-
jer de språkansvariga ut barnböcker på nio 
av IB:s 130 språk. Böckerna kommer att pla-
ceras på Stadsbiblioteket.
 Tanken bakom projektet är att IB:s barn-
bokssamlingar ska göras mer kända och till-
gängliga för barnen i Stockholm. Få av de 
skol- och förskoleklasser som besöker Stads-
biblioteket fortsätter vidare till IB, trots att 
det inte ens är hundra meter mellan bygg-
naderna. De barn som har andra moders-
mål än svenska går på så sätt miste om möj-
ligheten att hitta böcker på alla sina språk. 
Genom att delar av samlingarna placeras på 
barnavdelningen blir det lättare att nå bar-
nen, och genom dem även deras föräldrar.
 De nio språk som har valts ut är span-
ska, ryska, arabiska, persiska, kinesiska, ita-
lienska, polska, japanska och serbokroatis-
ka. Böckerna kommer framför allt att vara 
bilderböcker och böcker för barn på låg- 
och mellanstadiet. Omplaceringen beräknas 
vara färdig i mitten av mars, då det blir stor 
invigning med buller och bång!

Anna Gustafsson-Chen
Internationella Biblioteket

På Stockholms Stadsbibliotek ska det nu bli lättare för barn 
med andra modersmål än svenska att hitta böcker på sitt 
eget språk. 

Foto: Anna Gustafsson-Chen

Med läsaren och läsupplevelsen 
i centrum
– Det är så självklart, men ändå ett nytt sätt att prata om bibliotek. 

Att alltid leva sig in i läsaren, säger Eva Wrådhe, Sollentuna bibliotek. 

– Att sätta fokus på läsupplevelsen, fortsätter kollegan Ewa Rensjö.

Eva Wrådhe och Ewa Rensjö inspirerades 
av Rachel van Riel och hennes föreläsning 
om Opening the Book, arrangerad av Regi-
onbiblioteket i november förra året. 
 På en arbetsplatsträff berättade de och vi-
sade bildexempel för alla medarbetare på 
Biblioteken i Sollentuna. Och nu har flera 
idéer sprungna ur detta sätt att tänka för-
verkligats.
 
Överraskningsböcker

Sedan någon månad kan man låna ”över-
raskningsböcker” i entrén. En överrask-
ningsbok är en inslagen bok med okänd 
titel.   
 – Det är för att man ska få någonting ut-
över det vanliga. Ett spänningsmoment, sä-
ger Ewa Rensjö.
 – Man ska snubbla över något nytt och 
oväntat på vägen, fyller Eva Wrådhe i. Inte 
bara gå till den hylla man planerat.
 Och reaktionerna är positiva. Besökarna 
tycker det är kul. ”Den här boken skulle jag 
aldrig ha valt själv, men den var ju faktiskt 
jättebra”, är en av många kommentarer.
 Vilka böcker döljer sig då bakom pre-
sentpappret?
 – Nya böcker säljer sig själva. Jag brukar 
välja andra bra böcker; som jag själv gillar, 
som andra rekommenderat och ett och an-
nat ”wildcard”, säger Ewa Rensjö. 

Boktipsmärken

Vi har också gjort snygga bokmärken med 
texten ”Den här boken tyckte jag om”, som 
både låntagare och medarbetare uppmanas 
sätta in i de böcker de rekommenderar an-
dra att läsa.
 – Läsning är ju en ensam syssla, men en 

stor folkrörelse, säger Ewa Rensjö. Det här 
är ett meddelande från en läsare till en an-
nan. Ett sätt att ”synka ihop” läsarna.

Bokkedjor 

Häromveckan startade den första läse-
cirkeln på biblioteket. Och fler kan det 
bli, om fler anmäler intresse. En variant 
av läsecirkel som Eva Wrådhe och Ewa 
Rensjö skulle vilja pröva på biblioteket 
är bokkedjor. 
 – Du kanske vill dela med dig, men inte 
har tid med en vanlig bokcirkel, säger Ewa 
Wrådhe. 
 En bokkedja är en enklare form av bok-
cirkel där läsarna inte har träffar, förkla-
rar hon. Den kan bestå av 4-5 personer 
som alla väljer varsin bok som ska ingå 
i kedjan.  Alla ska läsa alla titlar och ge-
nom att skriva ett par enkla kommenta-
rer på en lapp i den bok man läst, delar 
man med sig av sina egna tankar till näs-
ta läsare. Bibliotekets medarbetare ställer 
kedjeböckerna på en särskild hylla, bakom 
receptionsdisken till exempel. Och ”med-
lemmarna” i bokkedjan ber om manuell 
betjäning när de ska lämna och låna ked-
jeböckerna. 
 När kan då bokkedjorna komma 
igång? 
 – Till hösten, hoppas jag, avslutar Ewa 
Rensjö, med glimten i ögat.

Helena Hodell 
Webb & Information

Biblioteken i Sollentuna

”Grattis! Du har hittat en bok som ingår i 
Bookcrossing på Järfälla folkbibliotek”, står 
det på etiketten som sitter på varje bok som 
ingår i det läsfrämjande projektet Bookcros-
sing på Järfälla folkbibliotek.  
 Idén att starta Bookcrossing, en kombi-
nerad bokcirkel och skattjakt, fick persona-
len på Järfälla folkbibliotek när de deltog i 
den Nordiska PR-konferensen i Eskilstuna 
hösten 2005 (se Länsnytt nr 2006:1). Tii-
na Viik, bibliotekschef i Pargas i Finland, 
berättade om bookcrossing. 

Bookcrossing startar på Gymnasiebiblioteket

Två gymnasieklasser, Hotell och restaurang 
år 2 samt Bygg och anläggning år 1, är pion-
järer i Järfälla och böckerna startar sin resa 
på Gymnasiebiblioteket. Eleverna har själva 
valt böckerna och framåt påsklovet kom-
mer biblioteket att fylla på med nya böcker. 
Projektet genomförs i samarbete med Bokia 
Barkarby och Klackenbergs böcker & pap-
per samt med stöd från Kulturrådet och Re-
gionbibliotek Stockholm. 

Webbplats i centrum

Projektet är knutet till en webbplats där alla 
böcker som ingår listas. Eleverna anmäler 
om de fångat eller släppt fri en bok, ger led-
trådar till var boken finns att hitta och skri-
ver korta recensioner för att locka andra att 
leta upp boken och läsa den. 

Öka elevernas läslust

Syftet med projektet, som pågår till vårter-
minens slut, är att öka elevernas läslust ge-
nom att de själva får välja böcker att läsa. 

Gymnasiebibliotekarie Andreas Jacobson delar ut 
böcker till Joakim Elmqvist och hans kompisar i Bygg- 
och anläggningsklassen, som är pionjärer i Bookcros-

sing projektet. 

Syftet är också att elever-
na ska lära känna perso-
nalen och bokbeståndet 
på Gymnasiebiblioteket 
samt kunna skriva enk-
la boktips.

Befriade böcker

I början av februari be-
friades böckerna. Elever-
na, inbjudna gäster och 

press träffades på Gymnasiebiblioteket 
och fick se den nya webbplatsen som Sara 
Lind, pr-assistent på folkbiblioteket, lagt 
upp. Eleverna fick sina böcker och regist-
rerade dem som ”fångade”. 
 Det var trevligt att träffa alla elever och 
se hur glada de blev när de fick de böcker 
de valt. De flesta läser inte så mycket men 
de såg mycket lässugna ut trots att de sa 
till en journalist på plats att de ”hatar att 
läsa” och ”fröken tvingar oss” – samtidigt 
som de skrattade. 
 Håll utkik efter bookcrossingböckerna – 
de kan dyka upp där du minst anar! Själv-
klart får du också delta i projektet! Följ 
böckernas resor på www.jarfalla.se/biblio-
teket/bookcrossing 

Kerstin Gerén
PR-bibliotekarie  Järfälla folkbibliotek 

Foto: Mikael Nasberg
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Skolbibliotek Öst är en intresseförening som är till för att stödja och inspirera 
alla som arbetar med skolbibliotek; skolbiblioteksanställda, bibliotekarier och 
lärare. Men föreningen vänder sig även till skolledare, skolpolitiker m.fl. i syfte att 
bedriva lobbying i skolbiblioteksfrågor och att informera om svenska skolbibliotek. 
Föreningen ingår tillsammans med systerföreningarna Skolbibliotek Mitt och 
Skolbibliotek Syd i ett större nätverk. 

Skolbibliotek Öst har av en styrelse som 
ordnar olika aktiviteter för medlemmarna 
under året, i form av studiebesök, studie-
kvällar och föreläsningar. Vidare ges med-
lemsbladet Östanvinden ut med ett par num-
mer per år, med nyheter, artiklar och notiser. 
Även på föreningens webbsida läggs aktu-
ell information inom skolbiblioteksområ-
det ut. 

Träffar och fortbildning

I september 1999 hölls ett första möte för 
att bilda en ny förening inom biblioteks-
världen – Skolbibliotek Öst. Initiativtaga-
ren Christer Holmqvist valdes till ordfö-
rande och har årligen blivit omvald då han 
sedan dess fortsatt att vara en av förening-
ens starkaste drivkrafter. Som regionbiblio-
tekarie för grundskolan vid Stockholms ut-
bildningsförvaltning har Christer många års 
erfarenhet av skolbibliotek. Antalet med-
lemmar har därefter växt, då fler upptäckt 
vikten av att träffa andra skolbibliotekskol-
legor för att byta erfarenheter och disku-
tera gemensamma frågor och utvecklings-
områden. 
 En stor del av Skolbibliotek Östs verk-
samhet innebär att ordna träffar och fort-
bildning i olika former för medlemmarna. 
Det senaste året har det varit studiebesök 
på Anna Lindh-biblioteket, Internationel-
la biblioteket och bokhandeln Bokspindeln. 
Dessutom ordnades en kväll med informa-
tion om lättlästa böcker, med föreläsare från 

Opal och LL-förlaget. Under årsmötet fö-
reläste Göran Brolund, gymnasielärare som 
arbetar mycket med informationskompetens 
i undervisningen och med fortbildning av lä-
rare och bibliotekarier.
 Året innan, 2005, kunde medlemmarna 
delta i en studiekväll om informationssök-
ning och en om bloggar med föreläsning 
av bloggprofilen Erik Stattin. Föreningen 
samordnar även studiekvällar genom att 
låta medlemmar föreläsa utifrån egna er-
farenheter, exempelvis om undervisning i 
informationssökning eller metoder för att 
införliva biblioteket i skolans pedagogiska 
verksamhet.
 Varje vår ordnas dessutom en studiedag 
med besök på ett par närliggande biblio-
tek och institutioner. Senaste studiedagen 
i maj 2006 hölls i Haninge där förening-
en besökte Fredrika Bremer-gymnasiernas 
nybyggda bibliotek, Söderbymalmskolans 
bibliotek och Haninge kulturhus och bibli-
otek. Många är överrens om att det är väl-
digt givande att ta del av andras verksam-
het på detta sätt. Därför brukar dessa dagar, 
med visningar av främst skolbibliotek, vara 
välbesökta. Vårens studiedag kommer att 
förläggas till Stockholms innerstad, då för-
eningen planerar att besöka skol- och folk-
bibliotek på Södermalm.
 Skolbibliotek Öst försöker även arbeta 
för utvecklingen av kvalitativa skolbiblio-
tek genom att verka utåt. Det kan handla 
om insändare i tidskrifter eller skrivelser i 

samband med aktuella frågor där skolbib-
liotek berörs. När det gäller att finna argu-
ment för skolors tillgång till välutrustade 
och bemannade bibliotek finns det tillräck-
ligt med styrdokument att hänvisa till – Lä-
roplanen (Lpo 94) och Bibliotekslagen för 
att nämna några.
 Skolbibliotek Öst ingår även tillsammans 
med de andra två skolbiblioteksföreningar-
na i Nationella Skolbiblioteksgruppen.  

Arbetsgrupper 

En viktig del av Skolbibliotek Östs arbe-
te utförs genom olika arbetsgrupper som 
samverkar för att ta fram förslag och verk-
tyg för skolbiblioteksarbetet. En av de för-
sta arbetsgruppernas uppdrag var att utar-
beta en handledning för att kunna beräkna 
hur mycket resurser som bör avsättas för 
ett bibliotek i skolan. Detta arbete leddes 
av Lena Lundgren och resulterade i ”Tum-
regler för skolbibliotek”, vilka sedan dess 
fungerat som ett uppskattat verktyg vid upp-
byggnaden av både nya och befintliga skol-
bibliotek.
 Som komplement till Tumreglerna har en 
annan arbetsgrupp tagit fram riktlinjer för

skolbibliotek: ”Skolbiblioteksverksamhet 
– förslag till målsättning och arbetsplan 
för skolbibliotek”. Denna slutfördes un-
der 2006 och är tänkt att fungera som 
underlag när lokala skolbiblioteksplaner 
ska skrivas. Inför detta arbete har arbets-
gruppen, bestående av medlemmarna Eva 
Fredrikzon och Kristofer Gren, ”samlat 
och försökt sammanfatta alla de kloka 
tankar och idéer som vi fått från kolle-
gor under åren och smält samman dem 
med våra egna visioner om skolbiblio-
teksverksamhet”. 
 Ytterligare en arbetsgrupp, beståen-
de av Anna Birgitta Eriksson, Monika 
Staub och Christer Holmqvist, valde att 
ta fram ett lättillgängligt informations-
material om skolbiblioteksverksamhet i 
form av sex bokmärken. Bokmärkena, 
som främst vänder sig till lärare, ger pe-
dagogiska förklaringar till skolbibliotek 
och förslag på hur de kan användas i un-
dervisningen på olika sätt.  

Hanna Johansson
Bibliotekarie Söderbymalmskolan  

Haninge 

Skolbibliotek Öst
 – med intresse för skolbibliotek

Hanna Johansson är med i styrelsen för 

Skolbibliotek Öst – en intresseförening för 

det pedagogiska skolbiblioteket. 

Foto: Kerstin af Malmborg

Adresser

Skolbibliotek Öst

www.skolbibliotek.se/ost

Skolbibliotek.se – gemensam 

webbplats för Sveriges regionala 

skolbiblioteksföreningar

www.skolbibliotek.se

Nationella Skolbiblioteksgruppen

www.skolbiblioteksgruppen.se

Skolbiblistan – Diskussionslista för 

skolbibliotek 

www.skolutveckling.se/kunskap_be-
domning/skolbibliotek/skolbiblistan

Skolbiblioteket – ett uppdrag
Hanna Johansson är skolbibliotekarie i Haninge och sitter i styrelsen för 
Skolbibliotek Öst.
 Kerstin af Malmborg åkte och träffade Hanna för att diskutera frågor runt 
skolbibliotek och den speciella uppgift som en skolbibliotekarie har. 
 Vad är skolbibliotekariens uppdrag i dagens skola? Finns det formulerat 
någonstans? Kan man se en utveckling av skolbiblioteket? 

Hanna Johansson arbetar som skolbiblio-
tekarie i Söderbymalmskolan i Haninge. På 
promenadavstånd från Haninge centrum lig-
ger skolan som är en ”högstadieskola” för 
år 6-9. Byggd på 60-talet, renoverad, om-
byggd och tillbyggd ger arkitekturen ett om-
växlande men trivsamt intryck. Biblioteket 
ligger granne med en ljusgård med kiosk 
och har relativt liten yta om man tänker på 
att skolan har 650 elever. Hanna gör inkö-
pen själv för cirka 50.000 kr per år. Priori-
teten ligger på skönlitteratur eftersom sko-
lan en tid har satsat stort på läsning. Det 
finns böcker på ämnesinstitutionerna ock-
så, men där sköter lärarna inköpen. 
 De s.k. Wernersson-pengarna förstärk-
te satsningen på skolbiblioteken för någ-
ra år sedan och en bibliotekssamordnare 
vid Haninge mediecenter ordnade möten 
för lärarbibliotekarier och fackbiblioteka-
rier i kommunen. Uppdraget diskuterades 
och alla skolbibliotekarier formulerade sitt 
uppdrag och skrev målbeskrivning och plan. 
(Skolplan finns, men där står inte mycket 
om biblioteken.) Idéer och underlag häm-
tades från arbeten av Annette Eliasson och 
Malin Ögland. Mötena fortsätter nu, un-
gefär fyra gånger per termin, och handlar 
mycket om utbyte av praktiska erfarenhe-
ter och tips.

Bilden av biblioteket

Hanna jobbar ensam i sitt bibliotek och hin-
ner ändå med kurser i informationssökning 
i anslutning till vissa temastudier. Det kan 
t.ex. handla om källkritik för elever i år 9, 
som studerar andra världskriget. Ett arbets-

lag med IT-inriktning för år 7-9 kommer 
snart att arbeta med allmän datakunskap, 
databaser och internet under Hannas led-
ning. Till att börja med ska mål formuleras 
för vad eleverna ska ha uppnått i varje års-
kurs med riktlinjer för hur lärarna ska job-
ba med detta. Efter att eleverna har gått ige-
nom kurserna under ett läsår så kommer de 
kanske att få ett diplom eller liknande. 
 – Just kunskaper i informationssökning 
känns viktiga, menar Hanna, men det är 
samtidigt problematiskt. Störst är proble-
met att vara ensam tjänstgörande, eftersom 
biblioteket måste stängas så fort jag jobbar 
i datasalen t.ex. 
 Hanna tycker inte att hon och lärarna 
har samma bild av vad skolbiblioteket skul-
le kunna göra.

Utveckla samarbetet

– Jag vill stimulera till läsning, men också 
vara en pedagogisk resurs när det gäller in-
formationssökning, säger Hanna.
 Hon berättar också att Söderbymalmsko-
lans elever ligger lågt i betygen och därför 
satsas det stort på kunskap och höjning av 
nivå och kvalitet och här borde fokus ligga 
på biblioteket. Hon pekar på nackdelen med 
att inte vara med i lärarnas planering. 
 – Jag vill utveckla samarbetet med lärarna 
och diskutera med dem hur de skulle kun-
na använda biblioteket i det problembase-
rade lärandet.

KM
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En bra chans till ökad tydlighet om informationskompetens

Högskolebiblioteken i Bolognaprocessen 

Drygt 60 perso-
ner hade hörsam-
mat en inbjudan 
från Stockholms 
universitetsbiblio-
tek och Lärum, 
biblioteket vid 

Lärarhögskolan i Stockholm till att delta 
i ett seminarium om projektet Lärande-
mål för informationskompetens. 

Representanter för projektets finansiärer, 
d.v.s. BIBSAM,  NSHU och BIBNÄT (se fak-
taruta), hälsade alla välkomna och lämna-
de sedan över till Klas-Uno Frykholm, chef 
för Utvärderingsenheten vid Högskolever-
ket. Han berättade om examensbeskrivning-
ar och kvalitetssäkring av högre utbildning 
i Sverige. Verket har olika sätt att granska 
verksamheten och bland annat kommer man 
under de kommande sex åren att titta när-
mare på hur lärosätena arbetar med kvali-
tetssäkring. Även biblioteken ska ha instru-
ment för kvalitetssäkring och då handlar det 
inte om hur bra biblioteken är utan hur man 
arbetar med egen uppföljning och utvärde-
ring. Verket står nu i begrepp att utvärdera 
lärarhögskolorna, en process som beräknas 
ta cirka 18 månader.  

Expertgrupp utarbetar kriterier

Glädjande var beskedet att biblioteken tro-
ligen blir föremål för en tematisk undersök-
ning inom de sex närmsta åren, kanske re-
dan om ett eller ett par år. Frågan om vilket 
område som skall granskas på ett sådant sätt 
bestäms från år till år, men som Klas-Uno 
själv påpekade har han stor möjlighet att 
påverka vilket område det blir. Om det blir 
biblioteken så tillsätts en expertgrupp som 
utarbetar explicita kriterier. Kriterierna görs 
alltså inte av Högskoleverket, utan av den 

BIBSAM,  Avdelningen för nationell sam-
ordning och utveckling av svenska forsk-
ningsbibliotek. Hör till Kungliga biblio-
teket.

NSHU, Myndigheten för nätverk och 
samarbete inom högre utbildning, tidiga-
re Myndigheten för Sveriges nätuniversi-
tet och Rådet för högre utbildning.

BIBNÄT, Biblioteksstöd till nätbaserat lä-
rande. Hör till Kungliga biblioteket.

expertgrupp som verket tillsätter med repre-
sentanter från både Sverige och andra länder. 
Något att se fram emot! Utvärderingsdoku-
mentet kan säkert även bli ett viktigt verktyg 
för t.ex. gymnasie- och skolbibliotek. 
 Bolognaprocessen bygger på vad studen-
ten ska kunna – inte vad lärosätet skall göra. 
Det har sedan blivit utgångspunkten för hur 
arbetet med att lyfta frågor om informa-
tionskompetens och undervisning kan ske lo-
kalt. I Uppsala och Stockholm har det satsats 
på seminarieserier, och i Lund har det på-
gått flera intressanta projekt för att visa hur 
lärare, bibliotekarier och andra pedagoger 
kan arbeta tillsammans med frågan. I Upp-
sala finns en fördel i att det i universitetets 
verksamhetsplan rörande Bolognaprocessen 
står att ”särskild uppmärksamhet skall un-
der 2006 ägnas åt att förstärka insatser för 
att tillförsäkra en hög informationskompe-
tens hos universitetets studenter”.  

Representation i beslutande organ  
Stor enighet råder om att det är viktigt att 
finnas med i kursplanegrupper och andra or-
gan och nämnder där undervisning planeras, 
– även om det kan vara kontroversiellt och 
långt ifrån självklart. För att komma med 
i planeringssammanhang måste vi bli bätt-
re på att formulera vad vi gör och att göra 
det synligt. Vi måste också hela tiden doku-
mentera det som görs. Att det är värt mö-
dan bevisas av de olika projekten och från 
Lund kunde man konstatera att samarbetet 
gjort att ansvarsfördelningen mellan biblio-
tekarier och lärare blivit tydligare. De oli-
ka yrkesgrupperna har nu fått en gemensam 
uppfattning om vad informationskompetens 
innebär. Kunskapen om hur man förmedlar 
informationskompetens har ökat och arbe-
tet med kvalitetssäkring har påbörjats. Till 
exempel har mallar eller manus för under-
visningen tagits fram.

Behov av ”rejäla skor”

Diskussioner om den fortsatta utveckling-
en av högskolebibliotekens roll i Bologna-
processen engagerade och under dagen kom 
också flera inlägg om behovet av mätbara 
mål och möjligheten att betygsätta kunska-
perna. Likaså om behovet av att få mer kun-
skaper i pedagogik.   
– Man blir trygg i den nya rollen när man 
har fått rejäla skor att stå i, som en delta-
gare uttryckte det.
 Mer att gå vidare med på hemmaplan och 
hur arbetet kan fortskrida nationellt fick i 
alla fall deltagarna med sig hem från dagen 
som avrundades med att en ny träff utlova-
des om ett år igen. 

Kia Gumbel
Regionbibliotek Stockholm 

Adresser

Dyslexikväll i Järfälla 
lockade rekordstor publik
I mitten av november arrangerade Järfäl-
la folkbibliotek en temakväll om dyslexi. 
Kerstin af Malmborg från Regionbibliotek 
Stockholm och Inger Rålenius från Skriv-
knuten och FMLS, Förbundet funktionshin-
drade med läs- och skrivsvårigheter, medver-
kade. Två av kommunens specialpedagoger, 
Harriet Fredriksson och Annika Åkerström 
deltog också och berättade om sitt arbete. 
Programmet lockade en mycket intresserad 
och frågvis publik.

Tips för att underlätta vardagen

Kerstin af Malmborg berättade om vad dys-
lexi är; en biologisk störning i hjärnan som 
gör att personen får en störd uppfattning av 
språkljud. Man kan även kalla det för ”då-
ligt ordsinne”. Inger Rålenius berättade om 
FMLS, Skrivknuten, vilka tecken som tyder 
på att en person har dyslexi och, framför 
allt, vilka hjälpmedel som finns för att un-
derlätta vardagen. Katarina Forsberg berät-
tade om vad biblioteket kan erbjuda; lättläs-
ta böcker, DAISY och DAISY-spelare.
 Kvällens publik, 90 personer, bestod av 
föräldrar till barn med läs- och skrivsvårig-
heter, lärare och vuxna med dyslexi. Frågor-

Arbetsgruppen för 

dyslexi i Järfälla: 

gymnasiebibliotekarie 

Andreas Jacobson, 

barnbibliotekarie Katarina 

Forsberg, socialbibliotekarie 

Lena Wisten Strand, och 

PR-bibliotekarie Kerstin 

Gerén.

Foto: Husamettin Sandalci

na gällde framför allt tips och hjälp för att 
klara vardagen, hur man hanterar kontak-
ter med skola och arbetsliv samt tips på bra 
hjälpmedel. Många vittnade om oförståen-
de personal i skolan, men andra var myck-
et nöjda med skolans bemötande och den 
hjälp skolan erbjöd.

Stort behov av information 

Det stora intresset var glädjande samtidigt 
som det visar på det enorma behov som finns 
av information om hjälpmedel vid dyslexi. 
Dyslexikvällen kommer att upprepas!
 Dyslexikvällen är ett resultat av Järfäl-
la folkbiblioteks arbete med tillgänglighet 
ur olika aspekter. En arbetsgrupp (se foto) 
har arbetat med information (i vid bemär-
kelse) och dyslexi under hösten. Gruppen 
har märkt av ett ökat intresse och många 
frågor kring dyslexi även efter kvällen från 
lärare och föräldrar. Glädjande är att fler 
barn lånar DAISY och fler skolor har DAI-
SY-spelare.

Kerstin Gerén 
PR-bibliotekarie

Järfälla folkbibliotek

Bertil Hults pris
Om en elev i skolan har behov av 
särskilt stöd så ska hon eller han 
också få det. Så säger skollagen.

Sedan 2002 har varje år en svensk skola 
fått Bertil Hults pris för att den har hjälpt 
barn med dyslexi på ett bra sätt. År 2006 
gick priset till Tungelsta skola i Haninge. 
Här arbetar man på ett genomtänkt sätt 
och alla lärare (inte bara svensklärarna) 
har baskunskaper och förståelse för läs- 
och skrivsvårigheter. Alla elever får var-
je höst undersöka sin läs- och skrivförmå-
ga och den som behöver förbättra den får 
hjälp på olika sätt.
 I Tungelsta skola har ledningen arbetat 
för att de barn som har problem med läs-
ningen ska få diagnos, träning, kompen-
sation och uppföljning.
 Prissumman är på det ansenliga belop-
pet 500.000 kr.

14/3 Alltid på en onsdag. Erik Stattin, 
 Web 2.0
15/3 Bokprovning på Svenska barnboks-
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16/3 Södermöte. Träff för folkbibliotek och 

högskolebibliotek
20/3 Webbkataloger i allmänhetens tjänst?
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Bibliotek med flyt

Bokbåten 
intar skärgården
I slutet av april, vecka 17, är det dags igen 
för bokbåten att ge sig ut i Stockholms 
skärgård och förse öbor och sommargäster 
med litteratur. Sedan 1953  har denna gles-
bygdsverksamhet varit igång och bokbåten 
är ett uppskattat inslag. Barn och vuxna 
trängs i det smala utrymmet akteröver för 
att få fatt på just den bok som man är su-
gen på att läsa, värmen stiger och lukten 
av båt, vatten och förväntan sprider sig. 
Som bibliotekarie blir man lycklig av att 
se en kille på nio år glatt ropa – det finns 
böcker om ”dinosar” i massor. 
 Bokbåten besöker två gånger per år öar 
i kommunerna Haninge, Värmdö, Norr-
tälje och Österåker. Totalt blir det 23 öar 
som vi under turens gång gör kortare el-
ler längre stopp vid. 
 Inför vårens tur har vi en del förändringar 
på gång, bland annat ska vår rutt ses över 
för att mer överensstämma med de behov 
som finns ute på öarna. Vi har även be-
slutat att göra en stor översyn av vårt be-
stånd för att locka med många nya titlar 
inom barn/ungdom, vuxen och fack. Bok-

båtens bestånd kan man likna vid ett biblio-
tek i miniatyr, där vi har försökt att täcka 
in alla ämnesområden från stickning och 
fårskötsel till pekböcker och tonårskärlek. 
Det finns dock saker som skiljer ett biblio-
tek med flyt från ett på land, och det är den 
stora efterfrågan på litteratur med kopp-
ling till skärgården. Och så att det gung-
ar lite när man står och ska välja böcker 
bland hyllorna (men det är ingen fara, hyl-
lorna är säkrade med vajrar). 
 Under våren kommer vi att bjuda in alla 
kontaktpersoner/bokbåtsombud till en dag 
då vi kommer att berätta om bokbåtens 
verksamhet men framför allt kommer att 
lyssna och fånga upp önskemål och fun-
deringar. Vår önskan är att bokbåten ska 
bli en del av sin samtid och att den i möj-
ligaste mån ska svara mot de behov som 
finns ute på öarna. 
 Du är välkommen att höra av dig för mer 
information.

Rebecca Bachmann 
Regionbibliotek Stockholm
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På Alla Hjärtans dag möttes besökarna i 
Gallerian och Gallerians P-hus i Stockholms 
city av två nyuppsatta bokomater, de första i 
Stockholm. Laddade med spännande böck-
er finns de lätt tillgängliga. Ett sätt att möta 
bokhungriga utanför biblioteket. 
 Uppsökande enheten på Stockholms stads-
bibliotek ansvarar för projektet. 
 Lars Granström på enhetens arbetsplats-
utlåning berättar att projektet kommer att 
pågå två år. 
 – Därefter görs en utvärdering, så får vi se 
hur det fortsätter. Vi ser det här som en upp-
start med möjlighet till bokomater på flera 
ställen i Stockholm så småningom. Det är en 
fördel att man inte behöver gå till biblioteket 
för att låna böcker utan man kan passa på 
när man t.ex. besöker sitt köpcentrum. 
 – Och utbudet är inte dåligt! Varje boko-
mat innehåller 500 böcker, pocket och vanli-
ga böcker, barn- och vuxenlitteratur. Eventu-
ellt kommer vi även att ha ljudböcker längre 
fram. 

Bokomater i 
Stockholms city

 Böckerna, som ska återlämnas i sam-
ma bokomat som där man lånade, har 
ett plastfordral som skydd och kan inte 
återlämnas utan detta. Man använder sitt 
vanliga bibliotekskort vid lån och åter-
lämning.
 Arbetsplatsutlåningen står för val av 
media. Företaget som levererar bokoma-
terna har hand om påfyllning och även 
service i övrigt.
 En administratörsdator uppkopplad till 
bokomaterna är placerad på enheten. Här 
kan man läsa av status; statistik över vad 
som lånas. Påfyllningen kan därmed an-
passas efter låntagarnas efterfrågan.

Kul och enkelt

Bokomaterna väckte stort intresse vid in-
vigningen. 
 Tre glada, intresserade tjejer i 14-årsål-
dern kom förbi. 
 – Va’ kul och va’ enkelt, tyckte de, och 
lånade var sin bok.
 – Det här har jag aldrig varit med om, 
det ska jag fortsätta med, sa en man i 60-
årsåldern, och lånade omgående.
 En tjej med barnvagn hade på ett stads-
delsbibliotek blivit tipsad om att Omar 
Pamuks ”Istanbul” fanns i bokomaten. 
 – Vilken tur jag hade! Det var ju över 
hundra personer i kö till den boken på 
biblioteket!
 
CL
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Nytt Stadsbibliotek i Stockholm

Sex förslag går vidare
Juryn för tävlingen om Nytt Stadsbiblio-
tek presenterade den 8 feb. vilka förslag 
som går vidare i tävlingen. Av de inläm-
nade 1.170 förslagen har juryn valt ut sex. 
Inför nästa steg kommer ytterligare direk-
tiv och precisa instruktioner till de tävlan-
de arkitekterna. 
 Även i steg två är de tävlande anonyma.
I november/december presenteras det vin-
nande förslaget.  

Förslagen är utställda på olika platser i 
Stockholm, för ytterligare information om 
tävling, utställning, program etc., se:
www.arkitekt.se/asplund
www.nyttstadsbibliotek.stockholm.se
Stadsbyggnadskontorets information om täv-
lingen och planprocessen samt diskussions-
forum: 
www.stockholm.se/stadsbiblioteket

Blanket 0329 Delphinium 0003

The Book Hill 0823 Dikthörnan 1031
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När skapades biblioteksrådet inom Sveriges författarförbund (SFF) 

och varför behövs det?

Utan att kunna fixera datum för tillkomsten av Biblio-
teksrådet inom SFF är jag åtminstone säker på att det har 
sitt ursprung i de kampanjer för att rädda författarnas 
biblioteksersättning som ägde rum redan på 60-talet. 
Därefter vidgades kampanjerna till att handla om att 
rädda nedläggningshotade bibliotek. Idag försöker SFF 
genom Biblioteksrådet vara en aktiv part i opinions-
bildningen kring bibliotekens roll och uppgifter i ett 
starkt förändrat medie- och läslandskap. Inte minst vill 
förbundet värna om litteraturen och läsandet, men vill 
också ”garantera den basverksamhet som folkbiblioteken 
bedriver samt ...  en likvärdig biblioteksstandard i hela 
landet”, som det står i SFF:s bibliotekspolicy från 2006. 

Hur vill du som översättare arbeta i Sveriges författarförbund?

Som medlem i SFF, sedan jag tror tre decennier, har 
jag  blivit aktiv i förbundet först 2006. Då valdes jag in 
i Biblioteksrådet, vilket jag har upptäckt var en utom-
ordentligt stimulerande plats att verka på för en f.d. 
bibliotekarie, som där kan dra nytta av sina många bib-
liotekserfarenheter. Sedan jag i höstas blivit ordförande 
i rådet har jag bl.a. fått en god insyn i det djupa engage-
mang för biblioteksfrågorna i vid mening som ryms inom 
förbundet och dess ledning. 

Varför tycker du att skönlitteraturen är viktig?

Det är enkelt: genom den får vi en insikt i omvärlden som 
inget annat (förutom annan konst så klart) kan ge. Den 
gestaltar inför våra ögon andra verkligheter och andra 
tankar än dem vi redan känner. Den skapar en öppen-
het hos läsaren och stimulerar ett kritiskt tänkande som 
– faktiskt – är en grundförutsättning för demokratin. Och 
den ger dessutom denna upplevelse av ”det sköna” som 
bara konst kan ge. 
Jag anser också att litteraturförmedling bör vara obligato-
risk i utbildningen Biblioteks- och informationsvetenskap. 

Behöver skönlitteraturen stöd på folkbiblioteken?

Ja, därför att kampen om människornas tid för att ta till 
sig sådant som skönlitteraturen är bra på – upplevelser, 
nya tankebanor, det goda berättandet – är hårdare nu än 
någonsin.  
 

Har du något eller några nyckelord till personalen på folkbiblioteken? 

Ni är yttrandefrihetens försvarare – glöm aldrig det! 
 

En bok du vill tipsa om?

António Lobo Antunes, ”Karavellernas återkomst”.

___________________________________
Ställde frågorna gjorde 
Kerstin af Malmborg 
Regionbibliotek Stockholm 
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Jan Ristarp       
Jan Ristarp är ordförande i 
Biblioteksrådet inom Sveriges 
författarförbund. Han har tidigare 
varit planeringschef vid Stockholms 
stadsbibliotek och chef för 
huvudbiblioteket vid Sveavägen. 
Tillsammans med Lars G. Andersson 
har han skrivit Mitt i byn! Om det 
moderna folkbibliotekets framväxt. 
Han är också känd som flitig 
översättare av afrikansk litteratur.


