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FÖRORDET

Vi får inte heller glömma den stora betydelse folkbiblioteket har för de vuxenstuderande som ska 
tillbaka på arbetsmarknaden, som ska hitta rätt väg i livet. Att vara en kraft i samhället som 
stöder de studieovana är en viktig roll för det lokala biblioteket. Här kan vi göra en viktig insats 
tillsammans med andra aktörer. Studieförbunden t.ex. täcker upp en stor del av dessa behov. I 
Stockholms län går var femte person i en studiecirkel, så det är en omfattande verksamhet. Studie-
förbunden och folkbiblioteken har sedan länge haft ett gott öga till varandra och har på mycket 
lokal basis kunnat samarbeta. Förändringarna känner vi. Antalet filialer blir färre och studie-
förbundens kommunala och regionala stöd har under lång tid minskat. I Stockholms län har sju 
kommuner helt dragit in sitt stöd till studieförbunden och detta medför att man måste centralisera 
verksamheten. Man tappar därmed den lokala förankringen.
 Bibliotek och studieförbund kan tillsammans bli arenor för lärande med vida ramar, som mötes-
platser för dialog och delaktighet. Det är en överlevnadsfråga för biblioteken att hela tiden se sig 
omkring och hitta samarbetsparter. Studieförbunden fungerar liksom biblioteken som bryggor 
mellan formellt och informellt lärande med både lokal förankring och utblick. På kommunal basis 
måste vi samarbeta och det gäller att hitta den för individen allra bästa infrastrukturen för det 
livslånga lärandet. Bibliotek, folkbildning, lärcentrum, arbetsförmedling, näringsliv m.fl. måste 
tillsammans bygga upp denna. För att folkbiblioteken ska klara av denna uppgift bör vi förbättra 
vår kunskap kring det pedagogiska mötet med våra besökare. Vare sig det handlar om en skol-
elev, en högskolestuderande eller en enskild läshungrig person så krävs att vi har ett pedagogiskt 
förhållningssätt. Vi behöver inte vara pedagoger men vi bör kunna se behovet och sedan ge 
en vägledning så att besökaren på bästa sätt löser problemet, når sitt individuella mål. Det är 
därför viktigt att biblioteken på alla nivåer kan ge sina användare de redskap som krävs för 
att nå målen för sitt individuella lärande. 
 I detta nummer av Länsnytt får vi ta del av ett antal bra exempel på bibliotekets roll i det 
livslånga lärandet med nedslag på skolbibliotek, folkbibliotek och högskolebibliotek.

Trevlig sommar önskar Regionbibliotek Stockholm

Bibliotek och lärande
Folkbibliotekets roll som stöd för människors lärande har alltid varit viktig, då framför allt för det informella 

lärandet. Många platser kan fylla denna funktion men biblioteken är nog särdeles bra för individens eget 

lärande, mot egna bestämda mål och i egen takt. 

 Nu har folkbiblioteken ökat intresset för det formella lärandet hos vuxna, och i vissa fall omvandlat sig 

till utbildningslokaler med en klar inriktning mot högre studier. Det är väl gott och väl och de akademiska 

studenterna kan behöva visst stöd, men jag tror att detta stöd löser vi bäst genom en bra dygnetrunt service 

på webbplatsen med ett brett utbud av elektroniska tjänster samt fler arbetsplatser på biblioteket. Vi får inte 

glömma att det är respektive högskolebibliotek som har huvudansvaret för de högskolestuderande.

Krister Hansson
Regionbibliotek Stockholm
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Håll utkik efter...

Ny handbok för pedagoger
Läslust och läslist är en ny användbar handbok som riktar 
sig till pedagoger i skolår 7-9 och gymnasieskolan samt till 
personal på folk- och skolbibliotek. Boken innehåller mängder 
av listiga idéer för hur man skapar läslust. Estradpoesi, rollspel, 
film och presentationer av författare och texter inspirerar till 
vidare läsning. Man får information om nya rön inom läs- och 
skrivforskningen men också tips på nya kompensatoriska hjälp-
medel för personer med läs- och skrivsvårigheter, exempelvis på 
talboksområdet.   
 Boken är en uppföljning av den mycket uppskattade Läslust 
och lättläst (utkom 2003), som vänder sig till pedagoger på de 
lägsta stadierna och uppåt i grundskolan. 

Elisabeth Nilsson
Talboken på väg till barn och unga

Ny skrift om bibliotek och pedagogik 

I slutet av maj beräknas en ny skrift om bibliotek och pedago-
gik att ges ut. Det är Svensk Biblioteksförenings specialgrupp 
för Bibliotekspedagogik som står bakom skriften, som kommer 
att fokusera på metodik. I skriften delar bibliotekarier från 
olika sorters bibliotek med sig av sina erfarenheter. Folk-, skol-, 
gymnasie- och högskolebibliotek finns representerade.

Kia Gumbel
Regionbibliotek Stockholm
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Den pedagogiska metoden på Polishög-
skolan innebär att biblioteket spelar en 
naturlig, stor och viktig roll i utbildningen. 
En av bibliotekets uppgifter är att förse 
användarna med verktyg för att kunna 
söka, kritiskt värdera och kreativt utnyttja 
information. För det ändamålet anordnar 
biblioteket bl.a. kurser i informationssök-
ning i elektroniska källor som skräddarsys 
efter de krav och syften som finns för det 
övergripande kursmomentet. 

Pedagogisk verksamhet

De flesta kurserna ges under grundutbild-
ningen (GU) men efterfrågan på kurser un-
der vidareutbildningen (VU) ökar. 
 Studenterna (GU) har två obligatoriska 
kurser integrerade med andra kursmoment 
i polisutbildningen: Under en juridisk in-
troduktionskurs första terminen ingår en 
kurs i informationssökning med litteratur-
sökning och sökning i juridiska e-källor. 

När studenterna i termin tre gör ett eget 
arbete (mindre uppsats) ingår en kurs i 
informationssökning i det övergripande 
momentet Vetenskaplig metod. Totalt har 
alla studenter på GU 200 min. kurs i bib-
lioteket under sin utbildning.
 Flera kursmoment på VU innehåller 
en kurs i informationssökning, även den 
skräddarsydd efter det övergripande kurs-
momentet, t.ex. förhör med barn eller kurs 
för förundersökningsledare. Eftersom del-
tagarna är ämnesexperter ställs andra krav 
på bibliotekarien/läraren vilket upplevs 
som stimulerande och utmanande. 

Bibliotekspersonalens arbete

Biblioteket har en pedagogisk samordnare 
(idag bibliotekschefen) som arbetar stra-
tegiskt och övergripande med kurser och 
målgrupper genom kontinuerlig kontakt 
med kursledare/kursansvarig. Biblioteks-
chefen ingår i högskolans studieledning.

Bibliotekets roll i lärandet 

På Polishögskolan i Solna studerar cirka 1.000 studenter på grundutbildningen och drygt 

4.000 personer deltar varje år i vidareutbildningens kurser. Grundutbildningen av poliser 

bygger på ett problembaserat lärande – genom integration mellan ämnen samt genom att 

varva teori och praktik, ofta i s.k. case, får studenterna öva olika färdigheter i konkreta 

scenarion som försöker efterlikna det verkliga polisarbetet.

Varje kurs har en kursansvarig biblioteka-
rie som ansvarar för innehåll, kursmaterial 
och eventuell ”utbildning” av kollegor. 
(Flera bibliotekarier delar oftast på un-
dervisningen eftersom det är en krävande 
arbetsuppgift.) Den kursansvariga sköter 
också kontakten med lärare/kursledare på 
utbildningsenheten för att detaljplanera 
innehåll, upplägg och när i tiden bibliote-
kets moment bör komma in. 
 Vidare har varje termin på GU ett lärar-
lag (lärare som är kopplade till terminens 
undervisning) där även en bibliotekarie in-
går. Bibliotekariens roll är dels att samla in 
information om vad som händer i utbild-
ningen så att vi kan förhålla oss till det i 
biblioteket, dels att sprida information om 
bibliotekets tjänster och nyheter. Enkelt 
uttryckt att vara en kontaktyta mellan bib-
liotek och lärare.
 Alla i personalen (inkl. assistenterna) 
i biblioteket sitter med under något kurs-
tillfälle vid ”baskurserna” (och ibland på 
specialkurser) eftersom det pedagogiska 
förhållningssättet sträcker sig även utanför 
själva kurstillfället. Tanken är att persona-
len i kundtjänsten i sin kontakt med be-
sökarna ska hänvisa till kursernas innehåll 
och vara införstådda med det.
 Specialkurserna kan också ses som en 
viss fortbildning av den egna personalen.
 Naturligtvis finns det alltid förbättrings-
områden, som t.ex. brister i informations-
spridning, men i det stora hela så har vi en 
förhållandevis väl fungerande modell på 
Polishögskolan. 

Heelena Nilsson
Bibliotekschef Polishögskolan

heelena.nilsson@phs.police.se

De studerande får ta ett stort eget ansvar för sitt lärande 

och i det ingår att på egen hand söka information. 

Foto: Heelena Nilsson

– så här arbetar man på Polishögskolan
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När Ekerö genom stadsbidrag kunde satsa på 

ökade öppettider på skolbiblioteken visade 

det sig snabbt att utlåningen också ökade.  

Det finns tolv skolbibliotek i Ekerös grund-
skolor. Kommunen har inget gymnasium. 
Tidigare sköttes alla skolbiblioteken av två 
bibliotekarier och en biblioteksassistent, 
som var och en hade hand om flera sko-
lors bibliotek. För eleverna innebar det be-
gränsningar när det gällde öppettider och 
personalen räckte inte till. I flera år har 
vi arbetat för att få mera personal för att 
kunna utöka öppettiderna. Vi ville också 
ha bättre arbetsvillkor för dem som arbe-
tade på skolbiblioteken. Detta framfördes 
till de berörda nämnderna – kulturnämn-
den samt barn- och ungdomsnämnden vid 
ett flertal tillfällen. 

Statsbidrag till mer personal

Våren 2002 bjöd barn- och ungdoms-
nämndens tjänstemän in alla chefer för 
skolor, fritidsgårdar, kultur och bibliotek 
till en träff under rubriken ”skolbiblioteks-
utveckling=skolutveckling”. Efter det mö-
tet fick biblioteket i uppdrag att skissa på 
hur en lösning för skolbiblioteken skulle 
kunna se ut. Kommunen hade ansökt om 

Ekerö satsar 
på skolbiblioteken 
”Skolverket har regeringens uppdrag att stödja och stimulera 
arbetet med språkutveckling med inriktning på att förbättra 
läs- och skrivmiljöerna i skolan samt att förstärka och utveckla 
skolbibliotekens pedagogiska roll.” Och vidare ”… regeringen 
bedömer att personalförstärkningarna bör komma att ge 
förbättrade förutsättningar för skolbiblioteksverksamhet och 
läsfrämjande arbete, särskilt i grundskolan”.

statsbidrag till mer personal i skolorna och 
skolbiblioteken. Bibliotekets uppdrag var 
att visa på en lösning med både pedagoger 
och fackutbildade bibliotekarier. Pedago-
ger för att öka läsförmågan och stimulera 
till läsning. Fackutbildade bibliotekarier 
för lässtimulans och informationssökning.
   Hösten 2002 fick vi denna efterlängtade 
förstärkning till skolbiblioteken. De blev 
ett verktyg i lärandet och ett stöd för elev-
ernas kunskapssökande. Lärare och biblio-
tekarier arbetade aktivt med läsfrämjande 
åtgärder och informationssökning. Skol-
biblioteken fick en pedagogisk funktion i 
skolan. I skolor med högstadium anställ-
des bibliotekarier, i skolor med endast låg- 
och mellanstadium arbetar lärare.

Sammanhållande länk 

En viktig funktion i kommunen har skol-
bibliotekscentralen (SBC). Den fungerar nu 
som den sammanhållande länken för alla 
som arbetar i skolbiblioteken. SBC anord-
nar regelbundna möten, utbildningar och 
studiedagar. Dit kan man också vända sig 
för råd och hjälp. Våra bibliotekarier ute 
på skolorna ingår tillsammans med ”lärar-
bibliotekarierna” i ett kontaktnät. De kan 
rådfråga och stötta varandra och behöver 

inte känna sig ensamma i sin yrkesroll ute 
på skolorna.

Ändrade regler för statsbidrag 

År 2004 ändrades reglerna för statsbi-
draget och pengarna var inte längre låsta 
till skolan. Barn- och ungdomsnämnden 
behövde spara. Utan samråd med övriga 
inblandade strök man en tjänst i skolbib-
lioteken. Indragningen gäller från hösten 
2005. Kulturnämnden och biblioteket 
ställdes inför faktum. 
 Vi kunde inte göra något åt beslutet, 
som redan var fattat. Men efter förhand-
lingar blev det bestämt att högstadierna 
skulle prioriteras. Bibliotekschefen och 
chefen för rektorerna gjorde tillsammans 
en fördelning av personalresurserna på 
skolbiblioteken. Varje skola fick resurser i 
förhållande till antal elever. För att vi inte 
ska komma i samma situation igen, när det 
gäller ärenden som har två nämnder in-
blandade, överfördes statsbidraget till bib-
liotekets budget och rektorerna får köpa 
tjänsterna av biblioteket. Alla är nöjda 
med denna lösning.

Betydande ökning av lånen

Resultatet av satsningen på skolbibliote-
ken är att öppettiderna och lånen har ökat. 
Lånen har ökat med 36 % mellan 2002 
och 2003 och med 17 % mellan 2003 och 
2004. Resultatet av de läsfrämjande åtgär-
derna får visa sig på längre sikt.

Barbro Persson
Bibliotekschef

Ekerö

Fakta

I Ekerö är kulturnämnden huvudman för 
folkbiblioteket, skolbiblioteken och skolbiblio-
tekscentralen. Biblioteksfrågorna är samlade 
under resultatenheten Bibliotek.

 Budgetpropositionen om litteraturen, läsandet och språket 2001
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Tensta, Kista, Bredäng, Högdalen och 
Kungsholmen var de fem första lärmiljö-
erna. Man anställde projektledare (studie-
bibliotekarier) och inredde studiemiljöer. 
Projektledarna tog kontakt med utbild-
ningsanordnare, erbjöd undervisning i 
informationssökning och köpte in mer 
kurslitteratur. På fyra bibliotek erbjöds 
läxhjälp och studievägledning, på ett fanns 
specialresurser för personer med läs- och 
skrivhinder av olika slag.
 Nu har stadens Kompetensfond beviljat 
medel för att gå vidare, och följande pla-
neras:
1. I samarbete med stadsdelsförvaltning-
arna ska nya lärmiljöer skapas på biblio-
teken i Vällingby och Skarpnäck samt på 
Internationella biblioteket. I Rinkeby ska 

Lärmiljöer i Stockholm utvecklas
Projektet ”Infrastruktur för vuxnas lärande” under åren 2002-2003 
innebar en satsning på lärmiljöer vid fem bibliotek i Stockholm. 
Nu går man vidare med uppbyggnad av ytterligare lärmiljöer 
samtidigt som de befintliga utvecklas.

projektet utvecklas i ett samarbete mellan 
biblioteket och skolan.
2. De nuvarande fem lärmiljöerna ska ut-
vecklas till studiecentra. Det innebär att en 
pedagogisk coach introducerar ett nytt ar-
betssätt i stadsdel och bibliotek. Lokalerna 
kommer att bli tillgängliga utöver bibliote-
kets öppettider.
3. Ett kvalificerat lärcentrum skapas i 
Kista, helt integrerat med biblioteket. Här 
ska vuxenutbildning ske i samarbete med 
stadsdelsförvaltningen (se vidare art. Lär-
centrum Kista).

Idéer från England tas tillvara

Gemensamt för de tre projekten är utbild-
ningar (delvis på nätet) i teambuilding, 
informationskompetens, bibliotekspeda-

De senaste åren har det blivit allt tydligare 
att det finns ett stort behov av ett ”riktigt” 
kvalificerat lärcentrum i Stockholms snab-
bast växande stadsdel. Fler måste få jobb 
och utbildningsnivån måste därför höjas. 
Dessutom måste stödet till försörjning 
minskas. Ett lärcentrum har på andra orter 
visat sig vara ett instrument för att åstad-
komma detta. Centret är tänkt att bli en 

Kvalificerat lärcentrum i Kista
En utvecklad samverkan i Kista har gjort att planerna för ett nytt lärcentrum nu börjar ta 

form. Det är Kista stadsdelsförvaltning (Integration, Arbetsmarknad och Kultur, IAK), Kista 

bibliotek, arbetsförmedlingen i Kista och utbildningsföretaget Lernia som har formulerat 

sin gemensamma vision.

gogik och coaching. Inspirationssemina-
rier och workshops ska anordnas där Eng-
lands program Framework for the Future 
och konceptet för Idea Stores i London ska 
ha en framträdande plats (se artikel i Läns-
nytt 2005:1).
 En effektiv marknadsföring planeras. 
Fokusgrupper, kartläggning och analys av 
användargrupper, synliga och inbjudande 
miljöer ingår här. Det blir också aktuellt 
med ”prova på-kurser” och riktad infor-
mation till arbetsplatser, fackförbund och 
andra intressenter.
   En viktig del av bibliotekens service till 
vuxna studerande är förstås att tillhan-
dahålla kurslitteratur. Därför ökas nu 
anslaget. Beståndet är ”flytande” inom 
Stockholms stadsbibliotek, vilket gör att 
man över hela staden snabbare kan få tag i 

böcker och andra media.  

Kerstin af Malmborg
Regionbibliotek Stockholm

mötesplats för personer som behöver hjälp 
för att komma igång, vägledning och infor-
mation. Det kan gälla personer utan arbete 
eller som har blivit friska efter långtidssjuk-
dom eller som helt enkelt inte har räknat 
med studier som en möjlighet. Studierna 
kommer att ha olika form, det kan vara 
Komvux- eller KY-typ (kvalificerad yrkes-
utbildning), kompletterande enstaka kur-

ser, folkhögskola eller högskola. Flexibilitet 
är den gemensamma nämnaren. Flexibili-
teten kan t.ex. betyda att den studerande 
ibland befinner sig i en undervisningslokal 
och ibland studerar på distans med hjälp av 
datorn. Studierummen på biblioteket kom-
mer att vara tillgängliga dygnet runt, vilket 
kan glädja småbarnsföräldrar som alltid är 
på jakt efter en lugn studieplats. 
 Stadsdelsförvaltningen ser också en bra 
möjlighet att använda Kista Lärcentrum 
i personalutbildningen. Det blir en viktig 
del i strategin för en kompetensutveckling. 
Närmast är det utbildning i IT och språk 
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Enligt min erfarenhet av skolbibliotek, 
tycker jag att elever i år 5 numera har allt 
svårare att själva hitta böcker att läsa. De 
svaga läsarna hamnar lätt utanför och stö-
kar mest runt. Funderade en del på hur jag 
skulle kunna lösa det. Bokprat i helklass är 
ingen bra idé, så jag gick i stället över till 
att ha bokprat i halvklass och presenterade 
då även Bokjuryn. 
 Då dök idén upp om att anmäla ett läs-
projekt till Boken i Sverige, som varje år 
har delat ut önskeböcker till elever. Pra-
tade med berörda lärare samt personal 
på folkbiblioteket i Nykvarn och alla var 
positiva. 

Indelning i nivågrupper

Klasslärarna delade in klassen i tre nivå-
grupper. Svaga läsare, medelgoda och goda 

Läsprojektet 

Höstterminen 2004 hade vi på Björkestaskolan ett läsprojekt i år 3 och 4 som gick 

ut på att fler ska hitta böcker själva på skolbiblioteket och samtidigt träna läsningen. 

inom äldreomsorgen och förskolan som 
planeras.

De olika rollerna 

Biblioteket
De olika uppgifterna inom det nya lär-
centret är tydligt fördelade. I biblioteket 
kommer det att finnas en studiebibliote-
karie med vuxenstudier som specialkom-
petens. Hon eller han kommer att ge stöd 
till studieovana, informera, hjälpa till med 
sökningar i databaser, t.ex. i samband med 
uppsatsskrivning. Studiebibliotekarien har 
kartlagt och har en överblick över vilka 
utbildningsanordnare som är aktuella för 
området och kommer att ingå i ett nätverk 
av lärande institutioner. Det är också tänkt 

att studiebibliotekarien ska se till att hela 
personalen har ett pedagogiskt förhåll-
ningssätt i sitt arbete. Kunskaper och kon-
takter ska successivt överföras till några 
anställda som efter projektets slut ska ha 
ansvaret i sin tjänst. 
 Biblioteket ansvarar för att det kommer 
att finnas läxhjälp två kvällar i veckan.

Stadsdelsförvaltningen
Stadsdelsförvaltningens studie- och yrkes-
vägledare kommer att finnas på plats i bib-
lioteket varje dag. Intresserade ska kunna 
boka tid eller få hjälp spontant. Här kan 
man göra tester eller få en utvärdering av 
sina kunskaper och tidigare utbildningar 
(s.k. validering). På så sätt kan man få 

ett underlag för en fördjupad vägledning. 
Studievägledaren känner till utbildnings-
behoven och har en stor kunskap om olika 
utbildningar, inträdeskrav och innehåll.
 Förvaltningen garanterar också i sam-
arbete med Utbildningsförvaltningen att 
en utbildningsledare finns i centret. Öv-
riga deltagare som har tydliga åtaganden 
beskrivna i projektet Lärcentrum i Kista 
är: Lernia, Arbetsförmedlingen, Sfi-un-
dervisningen (Svenska för invandrade) 
och Flyktingmottagningen. Projektet hålls 
samman av en projektledare från Kultur-
förvaltningen.

Kerstin af Malmborg 
Regionbibliotek Stockholm

läsare. Oftast är det allra svårast att hitta 
en bok där både innehåll och form passar 
den enskilda eleven. De olika grupperna 
fick en låda med böcker anpassade för de 
olika nivåerna. De lånade friskt ur lådorna 
de tio veckor som projektet pågick och re-
censerade antingen för sin grupp eller inför 
hela klassen (de gjorde lite olika). Lådorna 
hade jag plockat ihop från skolbiblioteket 
och från folkbiblioteket. En del läsare tog 
böcker med sig hemifrån. 
 I år 4 var jag som biblioteksassistent 
med i en grupp och hade bokpresentatio-
ner och lyssnade på elevernas recensioner. 
De fick dela ut silver och guldstjärnor till 
varje bok och var det en bok som inte föll 
dem i smaken ritade de tummen ner! Det 
blev inte så många tummar ner faktiskt! 
Flest guldstjärnor, vilket var kul. 

Studiebesök i bokhandel 
Studiebesök halvklassvis på Nykvarns 
folkbibliotek med bokprat av en bibliote-
karie ingick också. 
 Som grädde på moset fick vi åka till 
Södertälje för att se hur man arbetar i en 
bokhandel. Örjan Andersson på Akademi-
bokhandeln berättade om bokens väg till 
bokhandeln och bjöd på godis och frukt. 
Där fick också barnen sina önskeböcker. 
Ett fantastiskt besök som var fint organi-
serat. Alla elever läste entusiastiskt på bus-
sen hem. 

Mervi Lundberg
Björkestaskolan Nykvarn

En bok åt alla
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Måndag 11 april

Tidig måndagsmorgon. I vårt lilla biblio-
tek härskar lugnet, bara avbrutet av små 
diskreta utrop som ”yesss!” och ”nejjjj!”. 
En liten grupp förstaårselever, pojkar, 
flockas runt en dator, väl medvetna om 
att de kan bli stoppade när som helst. Säl-
lan ser man flickor spela dataspel, varför? 
Kanske kan bli föremål för utredning av 
någon elev i projektarbete? Himlen utan-
för bibliotekets norrfönster är nästan helt 
blå. Längtans tankar om oplanterade vår-
lökar fladdrar förbi. 
   Går igenom dagens mejl, bokar konfe-
rensrummet för ett par studiebesök. Efter 
vår utnämning till Årets bibliotek 2003 har 
vi fått ta emot många besök från kollegor 
runt om i landet, vilket har varit väldigt 

roligt och inspirerande för oss. För visst är 
det kul att få berätta om sitt arbete inför en 
riktigt intresserad åhörargrupp! Att träffa 
kollegor utifrån ger också oss intressanta 
inblickar i annorlunda arbetssätt, vi får 
idéer och nya infallsvinklar. I eftermiddag 
får vi besök av en grupp gymnasiebiblio-
tekarier som jobbar längs samma pendel 
och därför samarbetar kring gemensamma 
frågor och problem – ingen dum grupp-
konstellation!
   En halv klass arbetar i biblioteket med 
svenska språket. Böcker om dialekter, 
kvinnligt och manligt språk, Rinkebysven-
ska… Det finns inga böcker om svenska 
dialekter som passar gymnasieåldern! Här 
blir Artikelsök räddaren i nöden. Grrr! 
Fyra ex. av nyinköpta ”Förortsslang” för-
svunna! Och vi som ändå har stöldlarm. 
Få saker i arbetet gör mig så förbaskad 
som försvunna böcker. Särskilt i år när vi 
har fått en sådan dramatisk nedskärning 
av medieanslaget. 

Tisdag 12 april

Möte på morgonen med projekthandle-
darna. Dagen för redovisning av detta läs-
års projektarbeten närmar sig. Praktiska 
frågor – hur många projektorer har vi? Ska 
de som redovisar vara kvar hela dagen och 
delta i andras redovisningar? Inför hösten 
– ska man få göra projektarbetet ensam? 
För bibliotekets del fungerar det inte att 
ha en workshop för bara en elev, eller att 
ha elever med olika ämnen samtidigt  – då 
tappar workshopsidén tänderna! Bibliote-
kets punkt på dagordningen kommer sist. 
Jag berättar att vi på bibblan tillsammans 
med några intresserade lärare har bildat 
en arbetsgrupp kring informationskompe-

tens och att vi börjat utforma en sökskola. 
Tanken är att den ska bli obligatorisk för 
ettorna i datagrundkursen och, viktigt att 
tillägga, den ska vara kopplad till en skol-
uppgift. Men sökskolan skulle ju också 
passa utmärkt i andra sammanhang, t.ex. 
för projekteleverna. Positivt gensvar, ja ab-
solut, låter jättebra. Sedan rusar alla åt sitt 
håll, till lektioner, möten, elevsamtal…
   Pinsamt, jag har snott bildinstitutionens 
böcker och dessutom lånat ut dem! Bildlä-
raren Tina kommer viftande med en fak-
tura och frågar om vi har sett till ”Bilar 
och broar, sportskor och stolar” som hon 
skulle ha till sin undervisning. Visst, jag 
hade också beställt den men inte kollat föl-
jesedeln ordentligt. Lovar beställa nya ex. 
till henne på stört. Jag vet ju hur det känns 
när böcker bara försvinner!

Onsdag 13 april

Heléne har gjort andra kravkörningen för i 
år. 800 påminnelser, ca 50 räkningar, mest 
läromedel! Travar av kuvert och papper. 
Vi sitter tillsammans och stoppar och fun-
derar på vad man ska göra åt detta. Talar 
med vår intendent som sköter skolans eko-
nomi. Hon uppskattar portokostnaden till 
4.000 kr! Inte bra nu när hela skolan måste 
spara. Idén att skicka kraven med mejl ver-
kar plötsligt självklar. Att vi inte gjort det 
tidigare beror på att vi inte tror att elever-
na kollar sin skolmejl och att brevutskick 
också gör föräldrarna uppmärksamma 
på påminnelserna. Nu bestämmer vi oss. 
Från i höst skickar vi bara räkningarna per 
post, påminnelserna får gå med e-post.  En 
del av sommarjobbet blir att lägga in alla 
e-mejladresser.
   Karin bläddrar i senaste numret av ETC. 

Dagbok från Värmdö gymnasiebibliotek

Dagbokens Margaretha Holstensson i sitt 
dagliga värv med gymnasieelever.
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Stort uppslag om att kvinnor skönhetsope-
rerar sina blygdläppar och med bilder på 
vad som anses fint och vad som inte anses 
vara det. Herregud – hur tokigt kan det 
bli! Sedan tycker jag ändå att den som ser 
ut som en utslagen orkidé är finast, men 
Karin säger att den anses vara fulast. Mitt i 
samtalet tittar en elev in och tackar för att 
vi tagit vara på hans mobil. Mycket prylar 
är det som glöms på en skola.
   Idag är det Kalla kriget som gäller. Tack 
snälla Gleerups för serien ”Kalla kriget”! 
De är perfekta för våra elever, och de fyl-
ler ett stort tomrum. Konstaterar att man 
i Sverige stavar Kuba både med K och C, 
inte utan betydelse när vi ska leta informa-
tion. 
   Vi har ett gökur i biblioteket. Det skaf-
fade vi i samband med renoveringen förra 
året, när allt såg väldigt fräscht och väl-
ordnat ut. Att bryta av med ett riktigt 
kitschigt gökur kändes rätt och vi fnissar 
fortfarande när den lille filuren tittar ut 
och kokkoar. Men det är ett sjå att dra 
upp kottarna, det glömmer vi till och från 
och nu har timvisaren lossnat. Efter lite 
pillande får vi fast den.

Torsdag 14 april

Per, en av våra datalärare som också sit-
ter med i vår nystartade arbetsgrupp för 
informationskompetens, tittar in för att 
hjälpa mig med webbsidan till sökskolan. 
En textruta vill inte poppa upp där jag vill 
ha den. Per har gjort underlaget till vår 
sökskola i vardande och vi på bibblan fyl-
ler den med innehåll. 
   Will, vår amerikanske lärarstudent är 
vacker som en grekisk gud och talar myck-
et bra svenska. Jag misstänker att han har 
en svensk fru. Tydligen är han också invol-
verad i Kalla kriget, för nu vill han ha tag 
på korta berättelser som utspelar sig under 
den tiden. Lätt som en plätt tänker man 
först, men där tar man fel igen. Efter att ha 
sökt länge och konsulterat Åke Hellstens 
böcker kommer jag i ren desperation att 
tänka på nättjänsten ”Fråga en biblioteka-

rie” och att det här vore ett bra tillfälle att 
kolla hur den fungerar. Kastar iväg frågan 
anonymt, lite stolthet har man ju. Will ska 
titta in i morgon.
   Eleverna strömmar in med räkningar på 
försenade böcker i händerna. ”Måste jag 
betala fast jag lämnar tillbaka boken?” 
”Den här boken har jag lämnat!” ”Den här 
boken har jag aldrig lånat!” Och föräldrar 
ringer för sina barns räkning och vill reda 
ut varför deras barn inte lämnat tillbaks 
sin bok. ”Min dotter är i Australien...”, 
”Min son är inkallad”. Ja, föräldrarna lär 
inte kolla sina barns mejl efter försenade 
böcker. Undrar just om vi ska skicka på-
minnelser per mejl ändå? 
   Fikapausen är en höjdare. Oftast är det 
”övrig personal”, utspädd med ett par lä-
rare som tar en kopp tillsammans, runt 
åtta personer. Här utspinner sig öppen-
hjärtiga samtal och diskussioner i högst 
disparata ämnen, högt och lågt, politik, 
sjukdomar, språkliga konstigheter, aktuellt 
i samhället, kultur. Dagens tema blev hu-
ruvida man ska rösta på Fi eller inte. Att 
inte taket lyfte sig! 

Fredag 15 april

Administrativt möte på morgonen. Rek-
torn samlar några ”övrig personal” för 
information och samråd. Ny layout på 
timplanerna, studentexamen, kommande 
löneförhandlingar, uppföljning av Asien-
katastrofen. Jag informerar om program-
met för Världsbokdagen, som vi firar den 
22 april eftersom den 23 är en lördag. Två 
författare är hitbjudna: poeten Alejandro 
Leiva Wenger och författaren Frippe Nils-
son. Årets novellpristävling är avgjord och 
priser i form av presentkort på Akademi-
bokhandeln, blommor och böcker kommer 
att delas ut till flera elever av rektorn. No-
vellpristävling engagerar allt fler elever och 
får stor uppmärksamhet här på skolan. Ar-
rangemanget är ett samarbete mellan bib-
lioteket och svensklärarna.
   En vänlig kollega på ”Fråga en biblio-
tekarie” har svarat. Hon rekommenderar 

ett par romaner och för fortsatta tips kan 
jag titta i Hellsten, Resan genom historien. 
Will tittar in. Fredriksons självbiografi 
Alexanders kurir visar sig vara just precis 
vad han vill ha. Där ser man.
   Elever och lärare kommer och går liksom 
denna vecka. Livet på ett gymnasiebiblio-
tek blir aldrig enformigt eller tråkigt. Våra 
elever är alltid lika unga men sinsemellan 
så olika! Och för en bibliotekarie är det en 
rikedom att arbeta på en skola. Tänk alla 
dessa ämneslärare med sina specialkun-
skaper som går omkring här, levande upp-
slagsverk allihop! Inte undra på att man 
trivs. Och nu är det fredag och vem vet, 
kanske blir lökarna satta den här helgen?

Vårhälsningar från 
Margaretha Holstensson
Värmdö gymnasiebibliotek

Text/foto: Margaretha Holstensson



10      LÄNSNYTT NR 2 • 2005

Kursen kring MetodUtveckling i Skönlitte-
rärt Arbete, MUSA, har nu pågått sedan i 
februari, med tre späckade veckoslutssam-
mankomster. Nivån på kursens föredrags-
hållare har genomgående varit väldigt hög, 
och den ena intressanta föredragshållaren 
har avlöst den andra. Kursdeltagarna är 
bibliotekarier från hela landet, från Mal-
mö i söder till Umeå i norr. Det är ingen 
tvekan om att den här utbildningen har gi-
vit deltagarna en nytändning i arbetet, och 
mängder av goda idéer och tips utbyts hela 

Skönlitteraturen kommer igen 
– MUSA stärker ställningen

– Bibliotekarier är som ”trøffelsvin”, värdefulla varelser som snusar upp de finaste 
tryfflarna!
 Den som säger detta är Åse Kristine Tveit, själv bibliotekarie, och lektor vid  Biblio-
teks- och informationsutbildningen vid högskolan i Oslo. Vid vårens sista MUSA-sam-
mankomst föreläste hon kring sin nya bok ”Innganger – om lesing og litterturformid-
ling”.  Tveit lyfter där fram litteraturförmedling som ett av bibliotekets fackområden, 
och bidrar till att professionalisera förmedlingsprocessen. Boken är bara ett av exemp-
len på att skönlitteratur är på väg att stärka sin ställning på biblioteken igen. 

tiden. De distansuppgifter som ingår i kur-
sen har resulterat i många intressanta dis-
kussioner. Viktigt har också varit att knyta 
nya kontakter, att skapa ett nytt nätverk 
mellan alla de som vill satsa mera på ar-
betet med skönlitteratur på bibliotek. Ett 
arbete som återigen börjar upplevas som 
mera betydelsefullt på många bibliotek 
runt om i landet.

Teman under våren

Under vårens tre MUSA-sammankoms-

ter har ”Skönlitteraturen och läsningen”, 
”Värdering av skönlitteratur”  och ”För-
medlarrollen” varit huvudteman. Vid för-
sta träffen föreläste Jofrid Karner Smidt, 
från Högskolan i Oslo, som doktorerat på 
norska bibliotekariers läsvanor, litterära 
smak och syn på litteraturförmedling.
 Hennes avhandling ”Mellom elite og 
publikum”, visar bland annat att biblio-
tekarier rekryteras bland storläsare ur alla 
samhällsklasser, att yrkesgruppen själv väl-
jer en ganska bred läsning, men att många 
är rädda att uppfattas som ”förmer” och 
att tipsa om för avancerad litteratur. Jofrid 
Karner Smidt betonar dialogens betydelse 
på biblioteket; att besökarna ofta efterfrå-
gar just personlig litteraturförmedling, och 
att bibliotekarier inte ska vara rädda för 
att betraktas som för höglitterära.
 Vid andra kurstillfället handlade det 
om värdering av skönlitteratur. Kursdelta-
garna skrev egna recensioner och annota-
tioner och litteraturkritikerna Ingrid Elam 
och Jonas Thente medverkade. 
 – Drivkraften för mig är att skriva för 
en lysten läsare, säger Ingrid Elam, litte-
raturkritiker, forskare och kulturjournalist 
sedan 25 år tillbaka.
 Även Jonas Thente, ansvarig för DN:s 
litteraturbevakning, är främst intresserad 
av att skriva för läsarna.
 – Jag skriver inte för någon som sörplar 
caffè latte i Stockholms innerstad, utan 
snarare för en bibliotekarie i Eslöv, eller en 
lärare i Umeå, säger Jonas Thente.

Immi Lundin och Åse Kristine Tveit, två av 

vårens föreläsare, på Biskops Arnö i april. 

Foto: Christina Garbergs-Gunn.
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Läsecirklar  
Vid vårens sista sammankomst pratade 
Immi Lundin, kulturjournalist, littera-
turkritiker och forskare om sin nya bok 
”Cirkelbevis – läsecirklar på bibliotek”.  
Hon varnade redan i inledningen för att 
det hela skulle kunna komma att utveck-
las till något av ett väckelsemöte.
 – Jag tycker att läsecirklar är något så 
väldigt bra, det för samman så många 
aspekter – litteratur, samtal med andra, 
nya kunskaper och erfarenheter, och man 
träffas i ett neutralt socialt rum, säger 
Immi Lundin.
 I sin bok beskriver hon läsecirkelsarbe-
te vid olika bibliotek i landet, bland annat 
i Lund, där hon själv varit med och startat 
läsecirklar. I bokens ges också praktiska 
tips på hur man startar, vad man kan ta 
upp kring de litterära texterna, och den 
praktiska hanteringen kring en bokcirkel. 
Många exempel från England förekom-
mer också, där har läsecirklar länge varit 
något stort. 
 – I England fokuserar man mycket på 
”läsfrämjande”, berättar Immi Lundin. 
Där betonas den enskilda läsarens per-
spektiv och upplevelse mera än själva 
bokens kvalitet. Det kan ju kännas lite 

provocerande, men samtidigt är det befri-
ande, det handlar inte om rätt eller fel sätt 
att läsa. 
 –Väckelsemötet igen; ”Kom som du är” 
är ju en gammal devis inom frikyrkorö-
relsen, och den passar verkligen in här 
också.
 Efter att ha läst Immi Lundins ”Cirkel-
bevis” och lyssnat till henne, så blir man 
faktiskt lite ”nyväckt” själv; det känns 
otroligt lockande att starta en läsecirkel. 
Och i september kommer Regionbibliotek 
Stockholm att arrangera en föreläsning 
med Immi Lundin för länets bibliotek.
 MUSA-utbildningen fortsätter med 
tre sammankomster under hösten: ”Bib-
lioteket som ett rum för litteratur”, ”Det 
skönlitterära beståndet” och ”Ett samlat 
perspektiv – nationellt kulturarv i en glo-
baliserad värld”.
 2006 startar en ny utbildning i Väst-
ra Götaland, även dit kan bibliotekarier 
från hela landet söka. Längre referat från 
vårens MUSA-sammankomster finns på 
hemsidan www.musa.se 

Maria Kimberg 
Bibliotekskonsulent 

Regionbibliotek Stockholm

Lästips:

Lundin, Immi: Cirkelbevis, 2004. 
Smidt, Jofrid Karner: Mellom elite og publikum, 2002
Tveit, Åse Kristine: Innganger - om lesning og litteraturformidling, 2005.  

MUSA

MUSA – MetodUtveckling i Skönlitterärt Arbete är en distanskurs för bibliotekarier som vill 
utveckla sättet att arbeta med skönlitteratur. Utbildningen arrangeras av regionbiblioteken i 
Stockholm, Västra Götaland och Skåne, i samarbete med Svenska Akademiens Nobelbibliotek. 
Statens Kulturråd stödjer MUSA med 100 000 kronor. Deltagare från hela landet träffas vid sex 
tvådagars sammankomster vår och höst 2005, i Stockholm och på Biskops Arnö folkhögskola. 
Mellan träffarna arbetar kursdeltagarna med egna uppgifter, och kurslitteratur. Kursledare är 
Ingmar Lemhagen vid Biskops Arnö folkhögskola.
   Nästa år kommer en ny MUSA-utbildning att starta i Västra Götaland; i Göteborg och i Kungälv. 
Också då blir det nationell intagning, så de bibliotekarier från Stockholms län som missat den här 
kursen kan anmäla sig till nästa års utbildning.

Skype är ett program som man kan installe-
ra i en dator för att kunna prata gratis med 
andra användare runt om i världen eller i 
Sverige. Det är ett enkelt sätt att använda 
sig av IP-telefoni. IP-telefoni används idag 
i olika former av företag och myndigheter 
för att sänka telefonkostnaderna. 
   Med Skype i sin dator kan man prata en 
och en eller flera samtidigt. Upp till fem 
personer kan delta i ett konferenssamtal. 
Man kan också ringa till fasta och till mo-
bila telefoner mot en lägre kostnad som 
betalas av uppringaren via kreditkort eller 
e-pengar. 

Ladda ner gratis

På www.skype.com lad-
dar du ner gratispro-
grammet. Det tar cirka 
två minuter. Sedan sät-
ter du på dig ditt head-
set och letar upp dina 
vänners namn. Headset 
finns att köpa för runt 
300 kr. Det finns också en chattfunktion 
i programmet.
 Det man kallade för framtidsvision är 
verklighet nu. Det är enkelt, användarvän-
ligt och gratis. Många saker är självklara 
för den yngre generationen och för män-
niskor utanför biblioteksvärlden, nu är 
det dags att de blir självklara även inne på 
biblioteken. Så ladda ner programmet och 
fundera över hur du kan använda det i ditt 
dagliga arbete. Skajpa gärna mig.

Gunilla Gustafsson
Regionbibliotek Stockholm

Skype-id: limit-gunilla

- prata med hela 
världen gratis!

Tekniktips
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Gemensam minister, gemensam intresse-
förening, tillägg i lagen, gemensam vilja, 
ja det borde underlätta. Och faktum är att 
det börjar märkas mer och mer att hög-
skolebibliotek och folkbibliotek samarbe-
tar på olika sätt. 
 I april exploderade ett marknadsfö-
ringspaket utmed pendeltågslinjen från 
Huddinge till Södertälje. Besökarna på 
folkbiblioteken i Huddinge, Flemingsberg, 
Tullinge, Tumba, Salem och Södertälje fick 
på olika sätt veta att de också är välkomna 
till Södertörns högskolebibliotek och Ka-
rolinska Institutets Universitetsbibliotek i 
Huddinge. Och tvärtom. 

Hitta Salem 

Många program verkade intressanta och 

lockande, men Länsnytt fastnade särskilt 
för Lokalhistoria på nätet, ett program på 
Salems bibliotek. Maria Gustavsson, med 
en bakgrund som arkeolog, och Erika Sa-
voca visade hur mycket man kan hitta med 
hjälp av exempelvis portaler och databa-
ser. Publiken fick t.ex. lära känna Läns-
muséets bilddatabas, portalen NordArk, 
Riksantikvarieämbetets olika webbtjänster 
samt  hembygdsföreningens fina hemsida. 
För dig som själv vill lära dig mer om din 
hembygd genom Internet finns föredragets 
huvuddelar återgivet på Salems biblioteks 
hemsida (adress se nedan). Förhoppning-
en är att hemsidan också kan komma att 
innehålla ljudfiler med t.ex. föredrag av 
Sten Bergman, som var bosatt i Rönninge.
 Tips fick också släktforskarna: Data-
basen Genline kan man fördjupa sig i på 
biblioteket. Maria och Erika avslutade 
sin presentation med att påminna om att 

– till biblioteken!
den som vill kan boka 30 minuter med en 
bibliotekarie för att få mer skräddarsydd 
sökkunskap.
 Program för vuxna är annars inte priori-
terat i den ordinarie verksamheten. Salem-
politikerna satsar i stället på barnkulturen. 
På Världsbokdagen blev det teater för de 
små barnen. Gruppen Trollteatern (Anita 
Wänblad, Agneta Widén och Ally Wann-
gård) framförde dockteaterföreställningen 
Äventyr i trollskogen. Dockteater på bibli-
oteket är Salemungarna vana vid, det ingår 
i den kulturella basmaten.
 
Den virtuella hembygden: 
www.salem.se/templates/Page.aspx?id=16457

Kerstin af Malmborg text/foto

Regionbibliotek Stockholm

Tåget går – en samordnad marknadsföring

Under tiden 4-23 april pågick projektet Tåget går – en samordnad marknadsföring av de 
bibliotek som ligger utmed pendeltågslinjen Huddinge-Södertälje. Syftena var flera – att 
öka människors intresse för biblioteken, visa på att inte bara folkbiblioteken är tillgängliga 
för allmänheten utan även högskolebiblioteken. Slutligen som ett mål i sig – att utveckla 
samarbetet mellan biblioteken i området, i synnerhet mellan folkbiblioteken och högskole-
biblioteken.
   En imponerande mängd aktiviteter genomfördes på de olika platserna, allt för att upp-
märksamma bibliotekens breda verksamhet. Utställningar med de mest skiftande innehåll 
visades – alltifrån svensk bokkonst och glaskonst till apelsinpapper och tandborstar! Lika 
varierade var programmen, det fanns något för var och en, vuxen som barn. 
 Projektet är ett samarbete mellan biblioteken i Huddinge, Botkyrka, Salem, Södertälje, 
Södertörns högskola, Karolinska institutet och Regionbibliotek Stockholm med stöd från 
Kulturrådet.

Tåget går  

Erika Savoca och Maria Gustavsson, Salems 

bibliotek, visade lokalhistoria på nätet.
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Barnbibliotekskonsulenterna i Gävleborgs, 
Stockholms, Sörmlands, Uppsala, Väst-
manlands och Örebro län, tog initiativ till 
och formulerade målsättningen tillsam-
mans med andra barnbibliotekarier och 
konsulenter. Men målsättning är en sak, 
en annan är den praktiska verksamheten. 
För att försöka omsätta På barns och ung-
domars villkor i det dagliga arbetet drog vi 
konsulenter igång ett projekt, Hissa segel 
och bygga vindskydd 2003-2004. Avsik-
ten var dels att ”hissa segel”, d.v.s. hjälpa 
barnbibliotekarierna att komma igång 
med utvecklingsarbete utifrån målsätt-
ningen, dels att ”bygga vindskydd”, d.v.s. 
se till att verksamheten är väl grundad på 
målsättningar, statistik och utvärderingar. 
Kulturrådet beviljade bidrag till projektet. 

”Växthus” födde idéer

Projektet har bestått av flera delar: se-
minarier med intressanta föreläsare som 
har hjälpt oss med omvärldsbevakningen, 
nätverk kring nio olika ämnen, lokala ut-
vecklingsprojekt, ”växthus” (ett slags tan-
kesmedjor) samt handledning och en BHS-
kurs för oss konsulenter. Barnperspektivet 
har genomsyrat alla delarna. Arbetet har 
bedrivits tvärs över länsgränserna, vilket 
har uppskattats mycket av deltagarna.
   Cirka sextio barnbibliotekarier från alla 

Barnbibliotekarierna hissar segel 
och bygger vindskydd 
De nationella rekommendationer för folkbibliotekens barn- 
och ungdomsverksamhet, som Svensk Biblioteksförening antog 
2003, har den uppfordrande rubriken ”På barns och ungdo-
mars villkor”. Barnbibliotekskonsulenter i sex län startade ett 
projekt för att omsätta detta till praktisk verksamhet. Resulta-
tet blev en mängd spännande uppslag till utvecklingsområden.

de sex länen har deltagit aktivt och genom-
fört egna utvecklingsprojekt, men nästan 
lika många till har deltagit i seminarier och 
nätverk. De lokala utvecklingsprojekten 
visar upp ett spektrum av bra verksamhe-
ter och nätverken har enligt utvärderingen 
lett till inspirerande möten. Därutöver har 
drygt femtio barnbibliotekarier från hela 
landet deltagit i något växthus. Tanken 
med växthusen var att samla biblioteka-
rier med kunskaper om vissa strategiska 
utvecklingsområden och låta dem byta 
erfarenheter och diskutera fram nya idéer. 
Resultatet blev många spännande uppslag 
till utvecklingsområden. 

Rapporter

Vid årsskiftet avslutades projektet och vid 
Svensk Biblioteksförenings konferens den 
4 april presenterades de båda rapporterna, 
Hissa segel och bygga vindskydd – projek-
tet som blev en process och Hissa segel och 
bygga vindskydd – Lokala utvecklingspro-
jekt, båda med underrubriken På barns 
och ungdomars villkor II för att betona 
sammanhanget med målsättningen. 
   Den förstnämnda rapporten är en sam-
manfattande slutrapport, den andra en 
sammanställning av alla de intressanta 
utvecklingsprojekt, som barnbiblioteka-
rierna har genomfört inom sina vanliga, 

begränsade ramar. Slutrapporten får alla 
deltagarna och alla kommunbibliotek 
i våra sex län. Rapporten med de lokala 
utvecklingsprojekten får alla som har ge-
nomfört ett projekt och den skickas också 
till alla kommunbiblioteken. Övriga kan 
köpa rapporterna för 80 kr (slutrappor-
ten) + 100 kr (lokala utvecklingsprojekt) 
+ porto. Beställes genom Regionbibliotek 
Stockholm, Anja Andersson, e-post: 
anja.andersson@kultur.stockholm.se. 

Lena Lundgren

Regionbibliotek Stockholm 

Ill: Lennart Hellsing



När det våras kan man känna för en haiku! Hänger det ihop med att 

man förknippar haikun med blommande japanska körsbärsträd?  El-

ler med en vårfågel i den snabba flykten?

 I det här numret av Länsnytt får du bekanta dig med haiku genom 

vår diktande kollega, Lars Granström. Lars arbetar på Arbetsplats-

utlåningen vid Stockholms stadsbibliotek och är aktiv i Svenska Haiku 

Sällskapet. 

Hur kom det sig att du började skriva haiku?

– Jag blev intresserad av haiku efter att ha läst 
Jack Kerouacs bok  ”Dharmagänget” på 70-ta-
let. Boken innehåller en scen där Jack Kerouac 
och Gary Snyder klättrar i berg och ropar hai-
ku till varandra. Gary Snyder säger: ”När du 
nått toppen på ett berg, stanna inte utan klättra 
vidare.” Detta innehåller mycket av haikuns 
essens - att ta ett språng mot något större. 
 Började försöka skriva själv och har efter-

hand läst haiku av de stora japanska mästarna, framför allt Basho. 
1999 startade Svenska Haiku Sällskapet, där jag sitter som redak-
tionsmedlem och tillsammans med andra haikuintresserade sam-
manställer den oregelbundet utgivna tidskriften ”HAIKU”. 

Har du alltid en haiku på gång i huvudet?

– När man går in i haiku, med allt vad det innebär, får i alla fall 
jag upp en slags beredskap för det som utmärker en haiku. Det 
kan vara en bild, som på ett intressant sätt skiljer sig från det lite 
invanda sättet att se. Den kanske inte blir formulerad ögonblick-
ligen, utan spökar lite i huvudet innan den får ord. Ibland kom-
mer formuleringen ganska direkt. Det handlar mycket om att vara 
konkret och skriva ner upplevelsen helst utan metaforer eller andra 
liknelser. Ibland kan det vara lite svårt då vi har ett djupt rotat 
sätt att använda metaforer i svensk poesi. Ligger istället associa-
tionerna dolda i texten kan den hamna ganska nära den japanska 
originalhaikun.

Tänker du i haikurytm 5-7-5?

– Haikurytmen 5-7-5 är en översättning från japanskans tecken-
ljudsrytm och blir inte riktigt rätt i översättningen till stavelser på 
svenska. Själv började jag med 5-7-5, och räknade på fingrarna i 
många år, men har efterhand övergått till en mer fri form. Ibland 
halkar haikun in på 5-7-5 och ibland inte. Formen får inte bli sty-
rande för innehållet och även i Japan finns det olika haikuskolor 
- traditionella och icke traditionella. 
 
Lars Granströms bok Plötsligt slår blixten ned finns att låna på 
SSB – även som e-bok.
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Vad kännetecknar en haiku?

Vi känner alla till de korta, poetiska och kärnfulla haiku-
dikterna. Men vad kännetecknar egentligen en haiku? På 
Svenska Haiku Sällskapets hemsida (www.haiku-shs.org) 
kan man läsa vilka regler som gäller för skrivandet av väs-
terländsk, resp. japansk haiku. 

För haiku oavsett språk gäller:

Den är inte sentimental
Den för samman naturbetraktelser med livets villkor
Den ska vara fåordig och undvika upprepningar
Den ska helst inte innehålla personliga pronomina
Den ska undvika alltför starka adjektiv
Den ska sträva efter att stimulera läsarens associationsför-
måga snarare än att beskriva en scen
Formen bör underordnas det poetiska innehållet

Carin Larsson
Marknadsavdelningen, SSB

Foto: Benny Ekman

Lars Granström

Lycklig av vårsol 
plockar mitt barn påskliljor
i grannens rabatt

 

Vitsippsbuketten
tittar avundsjukt på den
lilla brännässlan

 

Går på en skogsstig
känner de små nödropen
under mina fötter

 

Bland ruinerna 
växer någon enstaka 
läkande ört kvar

 

Såg en stjärna dö
hur ofta dör inte vi
utan att synas

Samtliga dikter samt illustration ur 
Plötsligt slår blixten ned,  Lars Granström, 1999.
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Nytt för i år är att bokbåten lägger till vid nya 

öar och vid fler bryggor. I år startade turen 

vid Arholma och därmed täcks skärgården in 

från Arholma i norr ner till Utö i söder.

Premiär för den utökade 
turen med bokbåten

Boktips på arabiska, kinesiska, persiska, ryska och spanska från 
Internationella Biblioteket 
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 De som kommer till båten för att låna 
är enskilda låntagare och skolklasser. På 
många öar finns också ett bibliotek i en 
samlingslokal som sköts om av ett bokom-
bud. 
 När bokbåten kommer passar bokom-
buden på att friska upp bokbeståndet. De 
kommer med böcker i många och tunga 
lådor till båten på flakmoped eller fyrhju-
ling. Tillsammans med personalen plockar 
man ut nya böcker som behålls tills båten 
kommer åter till hösten.
 – Det är alltid intressant med böcker om 
inredning, skärgården och om trädgården, 
säger Anne-Marie Franzén, som är bok-
ombud på Lådna. 
 – Vi har böckerna i ett allhus och alla 
lånar själva på förtroendebasis. Vi har ing-
et svinn. Under hösten och våren läser vi 
mycket, men under sommarhalvåret hin-
ner vi knappt med att läsa.  
 – Det är som att gå till godisaffären, när 
bokbåten kommer, säger Carina Johans-

 Bokbåtsverksamheten i Stockholms län 
är en uppskattad verksamhet och den enda 
i sitt slag i Sverige. Båten lägger nu till vid 
tjugotalet öar med en tur på våren och en 
på hösten. 

son, som också är bokombud på Lådna. 
 – Det är härligt att höra, hojtar bokbåts-
bibliotekarie Lisbeth Schoultz Káplár från 
hyllan bakom.
 Nästa tur med bokbåten blir i september 
och då är vi ute i fem dagar som vanligt. 
Verksamheten har pågått sedan 1953.

Gunilla Gustafsson text/foto 

Regionbibliotek Stockholm

Bokbåten bemannades bl.a. av Margit Åker-
ström från Österåker, Lisbeth Schoultz Káplár 
och Annika Geuken Lissenko från Regionbib-
liotek Stockholm och Gunilla Folkesson från 
Norrtälje.

Det färskaste av det färska. Varje ö får välja 
fem nyutkomna böcker ur ”russinlådan”.

Rebecca Bachmann heter vår 
nya medarbetare. Rebecca 
började den 2 maj som biblio-
tekskonsulent med inriktning 
mot extern biblioteksverksam-
het. Hon kommer närmast 
från Lidingö stadsbibliotek. 

Ny på Regionbibliotek Stockholm

Foto: Kerstin af Malmborg



Niclas Lindberg
Svensk biblioteksförening är en ideell förening med uppgift att verka 

för ett nationellt bibliotekssystem av hög standard. Föreningen har 

både bibliotek och enskilda som medlemmar. Niclas Lindberg är 

föreningens generalsekreterare.

Sex 
frågor 

till

Du har begärt en biblioteksvision av Leif Pagrotsky. Varför är det 

viktigt med en vision? Vad kan den betyda i vardagen?

 – Alice i underlandet frågar ju kaninen vilken väg hon ska 
gå. Kaninen frågar då vart hon är på väg. Alice svarar att 
hon inte vet. ”Då spelar det ingen roll vart du går”, svarar 
kaninen. I det dagliga arbetet är det viktigt med ett tydligt 
uppdrag och tydliga mål. Jag tycker att det ska finnas en 
statlig vision och nationella mål för det samlade biblioteks-
systemet så att biblioteken vet vart man ska och vilken väg 
man då måste gå.

På senare tid har det efterlysts mer debatt om biblioteken. Hur kan 

Svensk Biblioteksförening uppmuntra till detta?

– Genom att våga ta ställning i aktuella frågor och peka 
på lösningar. Lösningar som måste vara realistiskt möjliga 
i förhållande till bibliotekens omvärld. Verklig påverkan 
åstadkommer man inte genom att säga trevliga självklarhe-
ter och föreslå sånt som är orealistiskt men utopiskt önsk-
värt. Jag ser framför mig ett aktivt opinionsbildande arbete 
och ett intensivt lobbningsarbete. 

Vilka är de största hindren för att biblioteken självklart ska ingå i 

lärandets infrastruktur? Varför går det så trögt?

– Avsaknaden av en sammanhållen utbildnings- och 
bibliotekspolitik. Statens ambitionsnivå inom utbildnings-
politiken har höjts utan att man i motsvarande grad har 
följt upp det inom det samlade biblioteksområdet. De olika 
bibliotekstyperna, från skolbibliotek, via kommunbibliotek 
till special- och högskolebibliotek måste ses i en helhet. Det 

saknas idag. Sen gäller det för folkbiblioteken att se upp 
så att man inte blir för mycket av utbildningsbibliotek och 
slänger ut andra barn med badvattnet.

 
Hur kan du dra nytta av dina kontakter bland ledamöterna i Sveriges 

Riksdag?

– Jag har nytta av att veta hur det politiska arbetet bedrivs 
och hur de informella processerna ser ut. Jag vet hur man 
ska påverka och framförallt när man måste göra det för att 
nå resultat.

 
Har du några nyckelord till föreningens medlemmar?

– Mod, insiktsfullhet, omvärldsorientering (biblioteken är 
inga öar), realism, tålamod.

Senaste lästa eller rekommenderade bok?

– Jag läser flera böcker åt gången och håller just nu på med 
”En ovanligt torr sommar”, ”Att lyckas med lobbning” och 
”Olof Palme - som jag minns honom” av Thage G Peterson. 
En bra blandning av skön, fack och biografi, tycker jag.

http://niclaslindberg.blogspot.com
www.biblioteksforeningen.org 

___________________________________
Ställde frågorna gjorde 
Kerstin af Malmborg 
Regionbibliotek Stockholm 

Foto © Svensk Biblioteksförening


