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Regionbiblioteket genomför i vår en förstudie för att skapa ett nätverk, Bilda. 
Syftet med nätverket är att samla de större folkbiblioteken i landet som aktivt 
arbetar med vuxnas lärande med särskild inriktning mot förorter. 

Det nära
lärandet

Läsarnas egen mötesplats: www.bokcirklar.se – du är bland läsvänner! 

Förutom virtuella bokcirklar har läsare möjlighet att utforma sin egen läs-
profi l, hälsa på i varandras läshörnor, själva ge ett bidrag till kollektiva roma-
ner m.m.. Den bloggande redaktionen och bokcirklarnas moderator är bib-
liotekarier. Idén kommer från Nina Frid, Forumbiblioteket i Nacka. Redan 
nu kan du anmäla ditt intresse för att bokcirkla på webbplatsen, och kan du 
dessutom tänka dig att vara moderator för en egen cirkel går det bra att 
kontakta nina.frid@nacka.se

HINK – en projektrapport

Vilka konsekvenser får en kommundelning för biblioteken? Hur hittar det ti-
digare fi lialbiblioteket sin roll som kommunbibliotek?
Regionbibliotek Stockholm och Länsbibliotek Uppsala har samarbetat om 
HINK-projektet, som nu är avslutat. HINK=Huvudbibliotek i Nykvarn och 
Knivsta. Erfarenheterna kan inspirera andra mindre bibliotek att utveckla sitt 
arbetssätt. I rapporten kan man t.ex. läsa om medieinköp och barnverksam-
het, framtidsverkstad och eftertankar.
Projektrapporten kan beställas från anja.andersson@kultur.stockholm.se

Ny och bättre hemsida i Sigtuna

Inom LIMIT-projektet (se t.ex. förra numret av Länsnytt) har ett bibliotek i 
vart och ett av de nio län som deltar i projektet fått ansöka om 20.000 kr 
för att göra förbättringar i hemsidan. Sigtuna ansökte och är i gång med att 
förverkliga några av alla sina idéer. Förutom de vanliga interaktiva tjänster-
na kommer man att kunna få övertidsvarning, fjärrlån och nyhetsservice via 
hemsidan. De virtuella besökarna kommer också att kunna få svar på frågor, 
dela med sig av lästips och synpunkter. Utbudet av e-medier kommer att ut-
ökas. Ungdomar är i fokus och samarbete med fritidsgården kan förhopp-
ningsvis leda till en referensgrupp. 
De nio deltagande biblioteken kommer i höst att presentera sina satsningar 
vid ett seminarium.

KM

Det är Nina Frid, bibliotekarie i Nacka, som genomför förstudien. Denna berörs i detta och även i nästa num-
mer av Länsnytt. Vet vi egentligen hur många vuxenstuderande som besöker folkbiblioteken? Nina nämner 
ett kommunbibliotek som redovisar att 21 % av besökarna är studerande och av dessa är 5 % vuxenstude-
rande. En låg siffra i förhållande till de 50 % som vi slängt oss med under en längre tid. I en annan under-
sökning som jag tagit del av utgör andelen vuxenstuderande 7 % av besökarna. Då räknas inte högskolestu-
derande in i den siffran. 5 % av besökarna på biblioteken i Stockholms län ger ett faktiskt tal på 650 000. 
En andel av besökarna som verkligen är värd att ta på allvar. 

Bilda strävar efter att folkbiblioteken inte ska kopiera ett koncept från högskole- och skolbiblioteken utan 
skapa en inbjudande mötesplats för lärande utifrån folkbibliotekens speciella förutsättningar och kvalitéer. 
De språkmöten som startat i Kista i Stockholm och som nu fortsätter vid ett fl ertal av Stockholms stadsdels-
bibliotek är bra exempel på hur biblioteken kan hjälpa vuxna till ett lärande. Det fi nns även andra goda 
exempel på vikten av det nära lärandet från andra platser i Sverige.

Några aktörer som ligger nära folkbiblioteken både rent fysiskt men även uppgiftsmässigt i kommunerna är 
studieförbunden. Det har förvånat mig att samarbetet är så litet. Vi är båda viktiga när det gäller lärandefrå-
gor lokalt. En fjärdedel av invånarna i länet deltar i studieförbundens verksamhet och folkbiblioteken i länet 
hade drygt 13 miljoner besök förra året, så både studieförbund och folkbibliotek är stora lokala 
kunskapsaktörer. Det kan vara en idé att söka ett närmare samarbete när vi i mångt och mycket 
jobbar för samma sak. I detta län trängs studieförbunden ut till regionala organisationslösningar 
eftersom fl era kommuner har dragit in sina bidrag. Ett samarbete med biblioteken kan vara ett 
sätt att lokalt behålla detta unika utbud över hela länet.

En inblick i en nära service ger Kerstin Berg oss från Skottlands satsning på många små lärcentra. 
Det är ett sätt att avdramatisera studerandet och verkligen nå de som behöver studera.

Det talas mycket om behovet av mötesplatser i samhället och att biblioteken har en viktig roll 
framledes som lokal för lärande möten. Detta är naturligt eftersom vi har tillgängliga 
lokaler och vi har inte minst personal som kan föra ett lärande samtal. Biblioteken 
inbjuder till det inte avsiktliga lärandet (informella) och till det avsiktliga inte formella 
lärandet. Låt oss hitta redskapen att utveckla det lärande samtalet och det lärande 
mötet på våra bibliotek. De som är i det formella lärandet har oftast redan både 
redskap och stöd för sitt lärande.
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Med Arkipelag 

Arkipelagprojektet som är delvis finansierat av EU inom Mål 2 ”Öar”, samlar lands-
bygds- och skärgårdskommunerna Orust, Gotland, Västervik, Norrtälje och Öst-
hammar i ett samarbete kring flexibla vuxenstudier och distansstudier. Inriktningen 
är Lärcentra och s.k. minilärcentra. Kommunerna samverkar för att höja utbild-
ningsnivån, öka kompetensen och öka kännedomen kring möjligheterna till distans-
studier på landsbygd och öar. De får också rollen som mäklare av utbildningar och 
blir en motor för lokal hållbar utveckling. Här kommer givetvis biblioteksservicen 
in och vi är ett par bibliotekarier i de olika kommunerna som ingår i samarbetet.

I september förra året reste femton perso-
ner inom Arkipelag till Skottland för att 
bl.a. studera Lärcentrautveckling i High-
lands, Skottland. Av bibliotekarierna var 
det bara jag, Kerstin Berg från Norrtälje, 
som deltog i studieresan, vilket i sig var gan-
ska synd. Inte så att jag inte fick ut något 
av mina medresenärer som kom från olika 
typer av vuxenutbildning, lärcentra, före-
tag, högskolor, skärgårdsråd och närings-
livsutveckling, utan för att det alldeles sä-
kert hade varit mycket intressant även för 
andra inom bibliotekarieprofessionen. Vi 
hade även med oss två myndighetspersoner, 
en från CFL (Nationellt Centrum för Flexi-
belt Lärande) och en från NSHU (Myndig-
heten för nätverk och samarbete inom hö-
gre utbildning), vilket gav en viss tyngd åt 
vårt besök och medförde en direktlinje för 
oss till högre instans, så att säga. 

Snabb tillväxt kräver kunskap

Det vi fick se och uppleva av samordnade 
vuxenstudier på landsbygden i Highlands 
var fascinerande. Vi reste mellan Glasgow, 
Inverness och Skye. Skottland har genom-
gått en kraftig strukturomvandling den se-
naste femtioårsperioden, från industri- och 
jordbrukssamhälle till IT-företagande, med-
ieföretagsverksamhet och affärs- och turist-
näringar. Arbetslösheten har varit, och är 
mycket stor, men den är på neråtgående. 
   Tvåmiljonstaden Glasgow står just nu 
för den snabbast växande ekonomin i hela 
Europa. Men utbildningsnivån totalt inom 
de nya näringarna motsvarar inte markna-
dens krav och därför krävs en rejäl kun-
skapshöjning. 
   För att snabbt försöka lösa differensen 
mellan tillgång och efterfrågan på utbild-
ning har man utvecklat många små lärcentra 

på landsbygd och öar. Man använder sig 
av en nationell webbplattform, Learndirect 
Scotland, som administrerar och för närva-
rande tillhandahåller 80.000 lärmöjligheter 
på distans ut till de olika små lärcentra-en-
heterna. På lärcentra kan man studera en-
skilt via webben med handledarstöd, ingå 
i klassrumsundervisning med utbildade lä-
rare eller delta i en sorts kombination där 
även praktik/volontäraktiviteter ingår. Den-
na satsning finansieras dels lokalt av staden, 
dels av staten. Staten tillhandahåller dataut-
rustning och lokaler, medan kommun eller 
annan lokal intressent/partner tillhandahål-
ler lärare och handledare till lärcentret.
 
”Fler lärcentra än får”

Som bibliotekarie var det väldigt spännan-
de att få besöka lärcentret längst ut på Skye 
mot Atlanten, med den gaeliska folkhögsko-
lan och de gaeliska litteratursamlingarna, 
som just höll på att digitaliseras. I kontrast 
till detta mindre lärcentra stod det nya ar-
kitektoniskt moderna och storslagna Cale-
donian University i Glasgow med sitt fina 
högskolebibliotek i bottenplanet. Förutom 
vanlig universitetsutbildning fanns på bot-
tenplanet också den unika informationsdis-
ken, själva gränssnittet mot studier av alla 
de slag. Vem som helst, utan tidigare kän-
nedom om högskole- eller universitetsstu-
dier var välkommen att kliva in och ställa 

Det nya storslagna Caledonien University 

i Glasgow. Högskolebiblioteket ligger på 

bottenplanet, där det också finns en unik 

informationsdisk. Hit är alla välkomna 

att få vägledning om utbildningar.

– Högskolan på öarna –

till Highlands i Skottland 

Marknadsföringen genom affischering 

och annonsering av Learndirect Scotland 

var massiv, mycket fyndig, smaklig och 

väldigt inspirerande. Här en affisch som 

avdramatiserar inträdet till studier på 

lärcentrat.

Delar av Arkipelaggruppen från Sverige gästar 

Lärcentret på Skye-Lochalsh.

frågor och få vägledning om individuell ut-
bildning. Där fanns också ett allmänt lär-
centra, öppet för alla med Learndirects di-
gitala utbildningsingångar tillgängliga och 
med tillgång till personlig handledare. Det 
som gjorde allra störst intryck på mig var 
nog att de akademiska Fotonbarriärerna 
hade monterats ner och att man här verk-
ligen kunde tala om ett folkuniversitet värt 
namnet. 
 Drygt femhundra kvalificerade lärcentra 
är nu i bruk och flera är på gång. Någon sa 
att det snart finns fler lärcentra i Highlands 
än får, men det får man nog ändå säga är 
en lätt överdrift.

Text och foto:

Kerstin Berg
Studiebibliotekarie

Norrtälje

Fråga 
biblioteket 
söker chattare 
att vägleda skolungdomar
Hela tretton bibliotek i Stockholms län och omkring 70 bibliotek i hela 

Sverige samarbetar kring den nationella frågetjänsten Fråga biblioteket. 

Som många av er redan vet sköts samordningen av tjänsten numera av 

ILS (Informations- och Lånecentraler i Samverkan). Men kanske någon 

undrar vad jag och mina kollegor i Umeå och Malmö egentligen gör.

Nu under våren pågår ett intensivt arbete, 
tillsammans med högskolornas tjänst Jour-
havande bibliotekarie, att ta fram en ny och 
användarvänlig ingångssida till Fråga bib-
lioteket. I samband med detta byter också 
Jourhavande bibliotekarie namn till Frå-
ga biblioteket. Det kommer att underlätta 
mycket att få en gemensam ingång till fråge-
tjänsterna, inte minst för användarna. Om 
allt går som planerat kommer vi att presen-
tera den nya sidan i samband med Biblio-
teksdagarna i maj.
 Ett nödvändigt samarbete kring våra ge-
mensamma brukare inleds alltså nu, även 
om frågorna ändå i hög grad kommer att 
sorteras så att högskolebibliotekarierna får 
frågor från studenter och universitetslära-
re och vi från folkbiblioteken får allmän-
hetens och skolelevernas frågor.

Van chattare – vägled skolungdomar

Här kommer nu ett litet chattupprop! Är 
du van chattare? Är du duktig på att väg-
leda barn och ungdomar? Fråga bibliote-
ket lider brist på bibliotekarier som kan 
och vill chatta i frågetjänsten. Ungefär 80 
procent av de frågor som kommer till chat-
ten är från skolungdomar. Jag ber dig som 
kan svara ”Ja!” på ovanstående frågor att 

kontakta mig, så kan vi tillsammans utre-
da hur du kan delta. Jag undersöker just nu 
möjligheten att få in fler skolbibliotekarier 
i tjänsten, men det är svårt i och med att 
skolbibliotekens resurser redan är så knap-
pa. Men kanske sitter någon av er därute 
och har både möjligheter och kompetens, 
men har inte haft tillfälle att delta i Fråga 
biblioteket hittills? 
 Det är särskilt i chatten som vi drar nyt-
ta av att vara ett stort bibliotekskollektiv 
som samarbetar. Vilket bibliotek skulle på 
egen hand kunna hålla igång en referens-
disk via chatt kl. 10-18 varje vardag? I alla 
fall inte de små biblioteken så som situatio-
nen ser ut idag. 
 Vi planerar utbildningsdagar för de del-
tagande biblioteken i höst. Framför allt 
kommer vi att fokusera på bemötande- och 
handledningsfrågor.

Prova själv

Slutligen, har du själv testat att Fråga bibli-
oteket någon gång? Varför inte prova?

Anna-Stina Axelsson
Bibliotekskonsulent Fråga biblioteket

anna-stina.axelsson@kultur.stockholm.se 

Tel. 08-508 31 245

Upprop! 
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Assistentkurs med framtiden i fokus
Massor av nya impulser och intryck fick vi 21 biblioteksanställda 

från hela länet som under fem veckor i januari och februari deltog i 

Regionbibliotek Stockholms baskurs för assistenter. Eldsjälen Lena 

Lundgren med assistans av Mitzi L-Åhlander var huvudansvarig och 

guidade vant en förväntansfull skara av varierande ålder, bakgrund 

och nationalitet. Mot slutet av kursen var vi ett väl sammansvetsat 

gäng, som kommer att träffas igen på något av våra bibliotek.

Kursen innehöll föreläsningar, gruppdiskus-
sioner och studiebesök – allt ägnat att ge en 
bred orientering i den bok- och biblioteks-
värld vi verkar i och som är inne i ett skede 
av stora förändringar. Biblioteken är i dag 
lokala kunskaps- och kulturcentra – vikti-
ga mötesplatser i kommunerna. Det livs-
långa lärandet är en realitet och kraven på 
bibliotekspersonalen ökar ständigt. Förut-
om breda kunskaper krävs stor social kom-
petens och vilja och förmåga att ta till sig 
ny teknik.
 Som Regionbibliotekets chef Krister 
Hansson påpekade blir omvärldsoriente-
ring allt viktigare. Många av bibliotekets 
tjänster kan redan nu utnyttjas utan ett fy-
siskt besök. Bibliotekslokalerna måste an-
passas till all den service vi erbjuder. De 
måste också vara tillgängliga för alla. Fy-
siska hinder ska byggas bort.
 I takt med ökad självbetjäning förändras 
yrkesrollerna, inte minst för assistenter, och 
blir mer rådgivande och guidande. Flooring, 
d.v.s. att finnas till hands ute på golvet, blir 
ett allt viktigare arbetssätt.
 Men kursen bjöd också på en historisk 
tillbakablick. Vi fick bekanta oss med bib-
liotekens pionjärer och fick lova att aldrig 
glömma namnet Valfrid Palmgren. Det är 
hennes idéer som i mycket ligger till grund 
för den svenska folkbibliotekstanken.

Specialister – generalister

En intressant övning vi fick göra var att lis-
ta alla sysslor som förekommer på ett biblio-
tek och sedan diskutera vilka som kan ut-

Anki Nilsson, Christina 
Nordström och Sonja 

Berglund från Täby 
huvudbibliotek har 

sammanfattat sina intryck 
från assistentkursen för 

Länsnytt.  
Foto: Heli Renman

föras av en generalist och vilka som kräver 
en specialist. Listan blev mycket lång och 
meningarna var delade om vem som kunde 
göra vad. Men alla var eniga om att det inte 
är givet vem som är specialist. Till exempel 
tyckte vi att periodikahantering kräver en 
specialist, men det kan lika gärna vara en 
assistent som en bibliotekarie. Det beror på 
intresse och utbildning.
 Ett stort diskussionsämne både under lek-
tionerna och i lunchrummet var just arbets-
fördelningen mellan bibliotekarier och assis-
tenter. Attityderna är mycket olika på våra 
respektive bibliotek till vad assistenter ”till-
låts” göra.

Nobelbiblioteket en höjdpunkt

Studiebesöken var uppskattade inslag i kur-
sen. En rundvandring på Stockholms Stads-
bibliotek/Asplundhuset var en skönhetsupp-
levelse men gav också en uppfattning om 
hur trångbodd man är på biblioteket och 
hur dåligt anpassade lokalerna är till dagens 
teknik. Alla ser fram emot nybygget.
 Ett besök vi alla kommer att minnas länge 
var det på Svenska Akademien och Nobel-
biblioteket i börshuset, där vi guidades av 
bibliotekschefen Lars Rydqvist, en man som 
familjärt omnämner akademiledamöterna 
med förnamn. Till vår förtjusning fick vi 
komma ända in i Akademiens sammanträ-
desrum, som är i stort sett oförändrat sedan 
Gustav III:s dagar. Här kände vi verkligen 
historiens vingslag. Nobelbibliotekets lugna 
atmosfär tilltalade många av oss. Eller vad 
sägs om 15-16 låntagare per dag?

Bokskogen 

Minnesvärt var också besöket i Bokskogen, 
biblioteket på Astrid Lindgrens barnsjukhus 
samt lekoteket där. Båda visade på stor in-
levelse och anpassning till en grupp besö-
kare med mycket speciella behov.

Givande möte

Alla våra föreläsare var angenäma bekant-
skaper, kompetenta inom sina områden och 
goda pedagoger. De uppmuntrade till dis-
kussioner vilket gjorde att vi deltagare lärde 
känna varandra och fick inblick i varandras 
arbetsvillkor. Vi kunde konstatera att vi har 
mycket olika praxis när det gäller lånereg-
ler, avgifter och arbetssätt. Ett gemensamt 
bibliotekskort för hela länet som många ef-
terfrågar är långt borta. Som vår föreläsa-
re Lars Andersson, bibliotekschef i Tyresö, 
påpekade kan det strida mot det kommu-
nala självstyret.
 Hur är det då med assistentyrket? Hur 
länge kommer det att finnas kvar? På en rak 
fråga svarade Lena Lundgren: ”Länge. Det 
fanns en trend för några år sedan att ersät-
ta alla assistenttjänster med bibliotekarier, 
men det har vänt”.
 Men assistentyrket har förändrats mycket 
– inte minst tack vare den kompetensutveck-
ling som Regionbiblioteket så målmedvetet 
bedriver och som vi unnar många kollegor 
att få ta del av.

Christina Nordström, Anki Nilsson 
och Sonja Berglund
Täby bibliotek   

Rapport från Nässjö-konferens

Biblioteket som lärmiljö 

Samarbetet mellan bibliotek och vuxenutbildning har blivit så självklart i 
biblioteksretoriken att ingen lyfter på ögonbrynen åt att det är länsbiblioteken 
(i Jönköping, Sydost och Östergötland samt Regionbibliotek Kalmar) som inbjuder 
till konferens i Nässjö för att diskutera morgondagens vuxenutbildning. Skulle 
vuxenutbildarna själva någonsin komma på tanken att gemensamt diskutera 
morgondagens bibliotek?

Att det över huvud taget behövs en ny typ av 
vuxenutbildning gjorde Mikael Andersson, 
Centrum för flexibelt lärande, klart för oss 
under dagens inledande föreläsning. Anders-
son refererade till professor Håkan Hydéns 
teori kring samhällsförändringar och mena-
de att vi idag lever i två parallella samhällen 
– industrisamhället, som håller på att tyna 
bort, och informationssamhället som explo-
derar fram. Gamla och nya värderingar är 
på kollisionskurs, och gamla kompetenser 
möter nya krav. Enligt Lissabondeklaratio-
nen ska Europa 2010 vara ”världens mest 
konkurrenskraftiga kunskapsekonomi”. Vi 
kommer aldrig att kunna konkurrera med 
flest antal forskare, men kanske med högst 
allmänbildning, och där kan såväl vuxen-
utbildning som bibliotek få en betydande 
roll. Vår största utmaning är att bekämpa 
den ökade ”digitala klyftan” och det nya 
klassamhället.

Svårt att hitta i informationsdjungeln           
Under konferensdagen växlade program-
met mellan föreläsningar och organiserat 
mingel i form av gruppdiskussioner. Son-
ja Hedman-Folke från Lärcentrum Blanka-
holm visade hand-on utbildning med hjälp 
av Marratech. Ur ett glesbygdsperspektiv är 
det naturligtvis fantastiskt att kunna ta del 
av föreläsningar och samtal utan att behöva 
resa 10-20 mil, och det dröjer väl inte länge 
förrän Fråga biblioteket också erbjuder din 
personliga bibliotekarie på en skärm nära 
dig. Det blev ingen diskussion om huruvi-

– ett verktyg för morgondagens vuxenutbildning

Artikelförfattaren Nina Frid delade på konferensen med sig av sina erfarenheter av arbete med 

lärmiljöer. Nina är okcså aktiv i Bilda Nätverk. 

Foto: Uli Wollrab

da det då krävs en annan sorts pedagogik 
eller ett annat slags referenssamtal, men det 
blev mycket tydligt att jourhavande teknisk 
support är absolut nödvändigt. Tekniken är 
bra när den fungerar…
 Hanna Sjölin, studiebibliotekarie på Vär-
namo bibliotek, redogjorde för resultatet 
av en nyligen gjord enkätstudie med vux-
enstuderande. Studien visade bl.a. att de 
studerande på biblioteket hellre söker på 
internet än i bibliotekets katalog och da-
tabaser, och att de önskar mer kurslittera-
tur och ökat öppethållande. De studeran-
de läser hellre tryckt material än texter på 

skärmen (även om det innebär större kost-
nad för dem). Ingen av de intervjuade kän-
de till den virtuella referenstjänsten Fråga 
biblioteket, men flera upplevde stor frustra-
tion över hur svårt det var att hitta fram i 
informationsdjungeln. 

”Medresenär” möter ”samverkare”

Rektor för vuxenutbildningen i Nacka, Staf-
fan Ström, berättade om fem års nära sam-
arbete mellan vuxenutbildning, studie- och 
yrkesvägledning och biblioteket i LärForum 
Nacka. Om hur olika yrkesroller, d.v.s. pe-
dagoger och bibliotekarier, kan mötas pra-
tade Katarina Sipos Zackrisson, Linköpings 
universitet/Centrum för flexibelt lärande. 
Hennes undersökning tillsammans med Fi-
lippa Eckerby, ”Gränslöst stöd för vuxnas 
lärande – bibliotekspersonal och vuxenpe-
dagoger tänker högt” (2006), visar att synen 
på respektive yrkesroll och synen på kun-

...forts. sid 9
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skap och lärande inom grupperna och 
mellan grupperna skiljer sig åt, och att 
olika kombinationer är mer eller min-
dre lyckade i det gemensamma arbetet 
att stödja vuxna i lärande. Bäst funge-
rar det när ”medresenären” möter ”sam-
verkaren”.

Bilda Nätverk 

Själv delade jag med mig av erfarenheter 
och reflektioner från arbetet med LärFo-
rum Nacka, Lokala lärmiljöer i Stock-
holm och slutligen Bilda Nätverk – ett 
nätverk av lärmiljöer på folkbibliotek 
i (större) städer. En enkätundersökning 
har nyligen genomförts, på uppdrag av 
Regionbibliotek Stockholm och med 
medel från Statens Kulturråd, om och 
hur folkbiblioteken arbetar för att ge 
stöd åt vuxnas lärande i de större stads-
kommunerna. Resultatet av undersök-
ningen kan ni läsa om i nästa nummer 
av Länsnytt, (men tjuvtitta gärna redan 
nu på Bildabloggen – www.bildablogg.
typepad.com).

”Våga bråka!”

”Våga bråka!”, uppmanades konferens-
deltagarna, men ingen vågade bråka 
om det som har blivit ett mantra och 
en ”sanning” av att upprepas igen och 
igen – kommunens folkbibliotek och 
vuxenutbildning ska samverka och ha 
en samsyn på vuxnas lärande. Vad skul-
le hända om vi började bråka med det 
antagandet? Den konferensen skulle jag 
vilja gå på!

Nina Frid 
Forumbiblioteket i Nacka kommun,

projektledare för Bilda Nätverk

...forts. från sid 7Ett centrum för många kulturer
Mångkulturellt centrum bildades 1987 
som en kommunal stiftelse i Botkyrka. 
Kommunens snabba befolkningstillväxt hade 
skapat ett behov av fördjupade kunskaper 
kring migration och språklig, kulturell 
och social mångfald. Samtidigt hade ett 
kulturhistoriskt intresse väckts och man 
drog paralleller mellan historisk utvandring 
och samtida invandring.  Varför, frågade man 
sig, skulle det inte i Botkyrka kunna forskas, 
dokumenteras och göras utställningar kring 
invandring, på samma sätt som det i Växjö 
finns ett nav för motsvarande aktiviteter 
kring framför allt Amerikaemigrationen. 

Det visade sig vara ett riktigt antagande man 
gjorde i Botkyrka när man då, i mitten av 
1980-talet, sa sig att ”Det som idag är Bot-
kyrka-specifika frågor, kommer i morgon att 
var frågor för hela landet”. Nu skriver vi 
2007 och i dag är mångfald ett ord på al-
las läppar. Mångkulturellt centrum har bli-
vit en nationell angelägenhet, bekräftat ge-
nom visst ekonomiskt stöd från stat och 
landsting, men framför allt genom de upp-
drag och förfrågningar som fortlöpande 
kommer in. Vår verksamhet går inte ut på 
att ”studera invandrade grupper” eller ge 
kunskap om ”annorlunda kulturer”. Mig-
ration och globalisering är en del av hela 
det moderna samhället, med betydelse för 
strukturer, institutioner och det gemensam-
ma kulturarvet.

Forskning

Forskningen har koppling till flera olika uni-
versitet och högskolor. En del är uppdrags-
forskning med offentligt finansierade utred-
nings- och utvärderingsuppdrag. Centrets 
profil är mångvetenskaplig med tonvikt på 
etnografiskt arbetssätt. Förutom etnologer 
ingår i nätverket sociologer, socialantropolo-
ger, statsvetare, pedagoger, medievetare och 

Utställnings- och programverksamheten är 

centrala delar av det som gör centret till en 

mötesplats.  Foto:  Andrezj Markiewitch

lingvister. Målet är att ge nya infallsvinklar 
och skapa underlag för nyanserade diskus-
sioner. Samtidsdokumentation har förblivit 
ett viktigt tema. Här samarbetar vi genom 
forumet Samdok med andra museer.

Förlag

Mångkulturellt centrum ger ut böcker på 
eget förlag, framför allt det egenproduce-
rade material som genereras genom forsk-
ning och dokumentation. Genom utgivning-
en och möjligheten att beställa över internet 
når centret ut nationellt till en bred krets av 
läsare. Böcker och skrifter erbjuder också 
möjligheten att gå på djupet med en frå-
ga och presentera en mer sammansatt bild 
av ett tema samt att återkomma till ”gam-
la” frågor med nya vinklingar. Genom åren 
har över hundra titlar getts ut, för utbild-
ning, fortbildning och folkbildning. En av 
de mer spridda produkterna från förlaget är 
den Mångkulturella almanackan, nu inne 
på 18:e året.
 Centret bedriver även utställnings- och 
programverksamhet. Teman som blod, hår, 
döden eller god smak ger perspektiv på fö-
reställningar om både mångfald och nor-
malitet.

Bibliotek

Mångkulturellt centrums bibliotek är ett 
specialbibliotek med inriktning på migra-
tion, etnicitet, integration, kulturmöten, 
främlingsfientlighet och kulturell mångfald. 
Biblioteket ingår i ett nationellt nätverk för 
specialbibliotek. Bokbeståndet omfattar cir-
ka 20.000 titlar, dessutom finns närmare 70 
tidskrifter. En särskilt intressant del av be-
ståndet är den vanligtvis så svåråtkomliga 
”grå litteraturen”. I skrivande stund förs 
ett samtal med Integrationsverket om de-
ras boksamling om cirka 5000 volymer, med 
utgivningsår 2000-2007. Inom verkets av-
vecklingsgrupp ser man gärna att samling-
en tillförs centrets bestånd. 
 Besökarna till biblioteket är studenter från 
bland annat Södertörns högskola, Stock-
holms universitet, Socialhögskolan och 
Lärarhögskolan samt studerande på såväl 
högstadie- som gymnasie- och folkhögsko-
lenivå. Antalet fjärrlån till andra universi-
tets-, högskole- och specialbiblioteket i så-
väl Sverige som övriga Norden samt Europa 
är förhållandevis stort. Biblioteket har även 
lokal förankring. Samarbetet med Botkyr-
kas och Huddinges folkbibliotek utvecklas 
hela tiden.
 Mångkulturellt centrum bedriver sin verk-
samhet i den 200 år gamla Fittja gård, ett 
stenkast från tunnelbanestationen Fittja. 
Välkommen hit!

Ingrid Ramberg 
Redaktör

Mångkulturellt centrum

www.mkc.botkyrka.se
info@mkc.botkyrka.se

Biblioteket i Jordbro – här finns trygghet
– Vi gullar med våra besökare, men vi kräver också att de rättar sig efter våra regler, 
säger Kerstin Sandin Löfqvist, chef för Jordbro bibliotek i Haninge kommun. 
– Och vi ringer hem till föräldrarna om det behövs, berättar hon för Kerstin af Malmborg, 
som gjorde ett besök i Jordbro.

– Det är en ära att få arbeta med människor från 

hela världen, säger Kerstin Sandin Löfqvist.

Fakta Jordbro

I hela Jordbro bor cirka 9.500 personer. 
 I centrala Jordbro är drygt en tredjedel av 
invånarna födda utomlands, dubbelt så många 
som genomsnittet i kommunen. Barn och 
ungdomar utgör 27 % och invånare över 65 
år endast 7,5 %.  Andelen barn som bor med 
ensamstående förälder är knappt 40 %. 
 Biblioteket är öppet tre dagar i veckan.

Det är mest barn och ungdomar som be-
söker biblioteket, surfar, lånar böcker, 
skivor och spelar schack. Om man öpp-
nar en dörr i biblioteket så kommer man 
rakt in på Jordbromalmsskolans ”torg”. 
Ettor, tvåor och fyror bjuds in på bib-
lioteksbesök. Om andra årskurser vill 
komma så brukar det också gå att ord-
na. Sexåringarna har haft vikingarnas 
gudar som tema och under en berättar-
vecka fick de i biblioteket höra spännan-
de berättelser om Tor och Odens även-
tyr och lukta på honungsmjöd.
  I Haninge finns ett imponerande pro-
gram för barnkultur med clownkalas och 
konstverkstäder, barnteater, tröjtryckar-
verkstad m.m.. På Jordbro bibliotek ar-
rangerades en bokmässa i samarbete med 
tio utställare, bl.a. En bok för alla. Cirka 
3.000 besökare kunde träffa författare 
som Mats Berggren, Kenneth Andersson 
och Dogge från Latin Kings, men ock-
så roa sig med ansiktsmålning eller med 
att titta på magdans. 
  Läxhjälpen är uppskattad, liksom alla 
goda råd, t.ex. när man ska söka jobb eller 
om vett och etikett i olika situationer.
  – Vi har goa ungar här, många mask-
rosbarn som vi får följa upp genom åren, 
säger Christina Svensson, som har arbe-
tat i Jordbro i 28 år. 
  – Vi skulle vilja utveckla vår verksam-
het för Jordbros ungdomar.
 
Tryggheten finns på biblioteket

Trygghet är ett ord som flera gånger dy-
ker upp i medvetandet under mitt be-
sök här. Tryggheten hos personalen, d.v.s. 
Christina, Petra och Kerstin, när de be-
rättar om sitt bibliotek. Bristen på trygg-

het hos dem som bor i Jordbro, som ledde 
till att ett närpoliskontor öppnades här för-
ra året och blev ”sambo” med biblioteket, 
en närvaro som betyder mycket genom det 
förebyggande arbetet med barn och ungdo-
mar. Och tryggheten att befinna sig i biblio-
teket när man som 12-åring ska vakta sina 
småsyskon. Och tryggheten som biblioteket 
ger som ytterligare en ingång till det svens-
ka samhället. 

Text och foto: 
KM
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Världslitteratur på Värmdö gymnasium
Att världen är stor känner vi till. Hur stor världslitteraturen är har vi mindre bra grepp om. 
På Värmdö gymnasium är eleverna inte nöjda med att enbart få kunskap om västerländsk 
litteratur. Dags att vrida på klotet och se vad som finns på andra sidan.
En inspirerande fortbildningsdag gav deltagarna en vidare global överblick.

Vi beslöt oss för att arrangera en fortbild-
ningsdag om litteratur här på Värmdö gym-
nasium. 
 Men inte om den gamla vanliga väster-
ländska kanon, nej, utan om den litteratur 
som sällan lånas ut, sällan omnämns i tid-
ningar och så gott som aldrig säljer i stora 
upplagor. Vad skulle vi kalla den här litte-
raturen? Utomeuropeisk? Det vore miss-
visande. Det kan ju lika gärna rymma den 
amerikanska populärlitteraturen som redan 
marknadsförs hårt i vårt land. Icke-väster-
ländsk? Nja, det är aldrig lyckat att definiera 
något med en negation. Det handlar ju helt 
enkelt om den litteratur som skrivs i Asien, 
Afrika, Latinamerika och Östeuropa.

Internationella torget

Initiativet kom som så ofta från eleverna. 
Tidigt i höstas dök en lärare upp i biblio-
teket och bad om boktips. Hennes elever 
ville inte enbart läsa de etablerade väster-
ländska författarna utan frågade även efter 
romaner och noveller från helt andra språk-
områden. Tillsammans med mina kollegor 
i biblioteket, Margaretha Holstensson och 
Johannes Hallin, beslöt vi oss för att skapa 
en speciell hylla för den här litteraturen un-
der rubriken ”Det internationella torget”. 
Eftersom Johannes sedan tidigare var bäst 
inläst på de här böckerna så föll det på hans 
lott att hålla bokprat i klasserna. Men det 
irriterade mig att min egen kunskap var så 
pass bristfällig. När vi märkte att gensva-
ret bland lärare och elever var stort växte 
tanken fram att försöka samla några av de 
mest kunniga på området och låta dem ge 
oss en sorts överblick. Vi bestämde oss för 

ett datum, bokade en lokal här på skolan, 
bjöd in lärare och andra skolbibliotekarier, 
dukade upp ett bokbord och ställde fram 
tre sorters teer från olika världsdelar med 
tilltugg. Jo, lite svenskrostat kaffe fick det 
också bli för säkerhets skull. 

Översättare, förläggare, författare … 

Först ut var Anna Gustafsson Chen med 
en imponerande och mångskiftande kom-
petens. Hon är översättare från kinesiska, 
bibliotekarie vid Internationella biblioteket, 
men hos oss var hon framför allt inbjuden 
som förläggare på barnbokförlaget Trasten, 
ett systerförlag till förlaget Tranan. Samta-
let kom också att röra sig mycket kring den 
asiatiska litteraturen utifrån både enskilda 
samtida författarskap och övergripande lit-
terära traditioner. Intressant var också hur 
de kinesiska spelfilmernas framgång i väst 
har hjälpt kinesiska författare att bli över-
satta och utgivna här i Europa. 
 Tidskriftsredaktören, översättaren och 
författaren Birgitta Wallin var nyss hem-
kommen från Indien, hennes elfte besök i 
det här mångskiftande landet. Hon gav oss 
en utförlig litteraturlista som ingång till den 
indiska litteratur som finns tillgänglig på 
svenska idag. Birgitta tog också upp en tråd 
från Anna Gustafsson Chen som handlade 
om novellens starka ställning i Asien, som 
delvis beror på en tradition som grundlades 
redan i de äldsta eposen, vars uppbyggnad 
var episodisk. Ett hinder för skickliga asi-
atiska novellister att nå ut hos oss är för-
stås att romanformen har en sådan kom-
mersiellt stark ställning här i västerlandet. 
Birgitta är också med och driver ett unikt 

översättarprojekt där svensk litteratur över-
sätts till de regionala indiska språken, och 
indisk litteratur som inte är skriven direkt 
på engelska översätts till svenska. De svens-
ka och indiska översättarna arbetar sedan 
sida vid sida i en sorts workshop. Projek-
tet har redan resulterat i flera boktitlar un-
der samlingsnamnet ”Det indiska bibliote-
ket”. Tidskriften Karavan, där Birgitta är 
huvudredaktör, täcker emellertid inte bara 
litteratur från Indien, utan från hela Asien 
plus Afrika och Sydamerika. Tidigare hette 
tidskriften ”Halva världens litteratur”. Jag 
frågade om detta kunde vara ett bra sam-
lingsnamn på den litteratur som vi nu satte 
i fokus. Birgitta skakade på huvudet. ”Det 
är direkt missvisande, för det handlar om 
litteratur från en mycket större del av värl-
den än halva.”
 Efter lunchpausen var det Dan Israels tur, 
förläggare på Leopard förlag, som han star-
tade tillsammans med författaren Henning 
Mankell. Deras utgivning är främst inriktad 
mot afrikansk litteratur, med kända förfat-
tare som Tayeb Salih och Assia Djebar, som 
så smått börjar bli riktigt etablerade här i 
Sverige. Han berättade också om sina dis-
kussioner med Svenska Akademiens ständi-
ge sekreterare Horace Engdahl om akade-
miens snäva språkliga och geografiska urval 
när det gäller att välja nobelpristagare. För 
nog finns det intressanta och kompetenta 
författare i alla delar av världen.
 Dagen avslutades av bibliotekarierna 
Sven Hallonsten och Maria Bergstrand 
från Världsbiblioteket (tidigare Barnäng-
ens världsbibliotek). De demonstrerade sin 
mycket behjälpliga söksida Macondo, där 

man lätt hittar fram till den översatta litte-
raturen från de olika länderna och språk-
områdena. Vid sidan av sin biblioteksverk-
samhet ger de även ut en klassikerserie i 
samarbete med bokförlaget Tranan. 

Världslitteratur

Vi som satt i publiken var nu fulltankade 
med information och hade en helt annan 
överblick. Själv hade jag fått verktygen för 
att upptäcka den här rika men, i kommer-
siella sammanhang, osynliga litteraturen. 
Vi hade fått en mängd intressanta boktips 
och vi visste nu vart vi skulle vända oss får 
att hitta fler. 
 – Men vad ska vi kalla den här litteratu-
ren? frågade jag till sist Sven Hallonsten.
 – Vi kallar den Världslitteratur, svara-
de Sven. 
 Efteråt, när Johannes, Margaretha och jag 
nöjda och upplivade städade och ställde un-

dan stolar, upptäckte vi att de olika teerna i 
termosarna var tömda till botten. Men det 
svenskrostade kaffet stod orört kvar. Jodå. 
Så nog finns det en stor nyfikenhet på om-
världen alltid. 

Mats Kempe
Skolbibliotekarie 

Värmdö gymnasium

Hemsidor:

www.macondo.nu
www.karavan.se
www.tranan.nu
www.leopardforlag.se

Bibliotekarie Sven Hallonsten representerade 

Världsbiblioteket.

Foto: Margaretha Holstenson

Hemmesta bibliotek i samarbete med fritidsverksamheten

Konsoller och tv-spel
Sedan hösten -06 har ett planeringsarbete 
pågått mellan Hemmesta bibliotek och fri-
tidsverksamheten kring att låna ut konsol-
ler och TV-spel. Kontakter har tagits med 
Malmö stadsbibliotek för att höra om de-
ras upplägg och erfarenheter. Den nya kul-
turnämnden visade sig vara mycket positi-
va och fattade beslut i början av året om 
att stödja planen .
 Det har under en tid pågått en debatt i me-
dier, grundat på nya rön och forskning om 
faran eller fördelen med dataspel/TV-spel. 
En hel del experter anser att spelandet med-
för många positiva effekter, som förbättrad 
problemlösningsförmåga, utveckling av fan-
tasin och en del annat. Ett överdrivet spelan-
de är självklart inte bra, om det sker på be-
kostnad av andra viktiga aktiviteter.

Locka unga till det övriga utbudet

Värmdös tanke med projektet var att 
locka fler unga människor till filialbib-
lioteket, som är ett integrerat folk- och 
skolbibliotek. Att genom spelen få en in-
gång till det övriga utbudet som finns där 
i form av t.ex. böcker. Utlåningen på bib-
lioteket har visserligen visat en uppåtgå-
ende kurva, men ändå vill bibliotekarie 
Charlotta Kleijn testa detta projekt för att 
locka en ålder som inte är så flitiga biblio-
teksbesökare. Charlotta är själv kunnig 
inom TV-spelsområdet och vill att biblio-
teket ska ha ett hyfsat kvalitetsurval av 
spel. Det finns också en tanke om att inte 
alla ungdomar har ekonomiska resurser 
hemma att köpa/använda spel på samma 
villkor som mer gynnade vänner.

Samarbete med fritidsverksamheten

Att samarbeta med fritidsverksamheten är 
en del av planen. Fritids- och biblioteks-
verksamhet lever konstigt nog ofta i skilda 
världar, men båda har nytta av att rikta sig 
utåt. Spelen kommer att kunna användas på 
fritidsgården. Fritidsverksamheten är med 
och sponsrar en del av kostnaden för spelen. 
Samplanering kring regler, användande och 
villkor har skett. En samarbetsgrupp ska bil-
das där ungdomar kan komma att ingå och 
ha synpunkter på spel och upplägg. Under 
ett års tid ska projektet löpa och förhopp-
ningsvis kan det spridas vidare till de övriga 
filialbiblioteken och huvudbiblioteket.

Christina Ståldal
Värmdö kommunbibliotek   
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Biblioteket och barn 
med lässvårigheter
Läsförmågan bland svenska barn sjunker och allt färre barn läser böcker. En nationell läs-
kongress anordnades 16 mars på Lärarhögskolan i Stockholm av förlaget Natur & Kultur. 
Temat var barnets väg till läsning. Från ansvarigt håll är man överens om att satsa nya re-
surser på läsinlärning i den svenska skolan. På Regionbibliotek Stockholm och Stockholms 
stadsbibliotek har vi länge arbetat med frågor som rör lässvårigheter kopplat till tal- och 
ljudböcker och lättläst. 

År 2003 gjordes en användarstudie av 
Anna Fahlbeck, själv mamma till en dys-
lektisk pojke.
 Hon inledde med en enkät till fyrtio barn 
med lässvårigheter i åldern 10-15 år som har 
diagnosen dyslexi eller som får specialpeda-
gogisk hjälp. Hon gjorde sedan intervjuer 
med fjorton av barnen. Hur upplever och 
använder dyslektiska barn biblioteket? Vil-
ka s.k. coping-strategier använder de, d.v.s. 
hur bemästrar de sina svårigheter och vil-
ka strategier använder de i kontakten med 
biblioteket? 
 Författaren utgår från brukarorienterade 
teorier av Kulthau m.fl. För teorier om co-
ping har hon studerat resultat från läsfors-
karna Ingvar Lundberg och Torleiv Høien. 
Ingvar Lundberg har bl.a. i en artikel beto-
nat vikten av att få fram kvalitativt inrik-
tad forskning för att förstå hur den läshan-
dikappade upplever sin situation.
 Resultaten i Anna Fahlbecks studie visar 
att många barn använde biblioteket för fri-
villiga aktiviteter. Hon delar upp barnen i 
de aktiva användarna (fyra barn), mellanan-
vändarna (åtta barn) och de passiva använ-
darna, icke-användarna (två barn).

Hur använder barnen biblioteket?

De aktiva användarna använde biblioteket 
medvetet för att låna böcker för att läsa, för 
att öva läsning och för att få material för att 
kompensera sina problem. De gillade böck-
er och att läsa och lyssna på talböcker. De 

är inne i den ”goda cirkeln”, d.v.s de lär sig 
läsa genom att läsa. 
 Många barn i en mellangrupp gillade inte 
att läsa, men tyckte om datorer och inter-
net. De använde internet på skolbibliote-
ket tillsammans med kamrater nästan dag-
ligen. Genom internet ökade de sin läsning 
och skrivning på ett omedvetet sätt. De som 
inte använde biblioteket, ”icke-användar-
na”, gillade inte böcker och läsning. De inser 
inte vilka förtjänster läsningen har. De för-
sökte dölja sina läsproblem genom att und-
vika läsning, böcker och bibliotek. Många 
barn valde inte litteratur specialanpassad för 
barn med läs- och skrivsvårigheter, de val-
de i stället litteratur utifrån intressen. Få av 
barnen använde talböcker, det gjorde bara 
några aktiva användare.

Coping

De aktiva användarna har blivit läsare och 
biblioteksanvändare med hjälp av olika stra-
tegier. Avgörande är att de accepterar sitt 
handikapp och själva gör något åt det. De 
tar hjälp av viktiga vuxna, lärare, föräldrar 
eller bibliotekarier som kan hjälpa dem att 
hitta rätt böcker och ge tips om hur man an-
vänder dem. De tänker ut vad de ska välja i 
förväg och tror på sig själva som läsare. Mel-
lananvändarna har inte på samma sätt posi-
tiva känslor för böcker, de väljer det redan 
kända ofta utifrån bokens omslag. För dem 
är förtjänsten av läsning att få status bland 
andra barn. De använder däremot gärna in-

ternet och tränar sin läsning den vägen. Båda 
dessa grupper har goda copingförmågor en-
ligt studien. Icke-användarna däremot und-
viker kontakt med läsning, böcker och bib-
liotek. De förtränger gärna sina svårigheter 
och är inne i den ”onda cirkeln”. 
 Författaren avslutar med råd till biblio-
teken som att
• förbättra sitt samarbete med skolan och 

sprida information till lärarna på alla 
stadier om bibliotekets utbud, talböck-
er m.m. 

• ha material som passar alla barn, även 
de med lässvårigheter

• skaffa gott om datorer med internet på 
folkbiblioteket

• jobba för ”den goda cirkeln”
• verka för hög kvalité på skolbiblioteken 
• fräscha internetdatorer, generösa öppet-

tider och talböcker med roliga omslag
• samarbeta med barnavårdscentraler och 

förskolor för att nå föräldrar till små 
barn.

Reflektioner om studien

Anna Fahlbeck har gjort en grundlig studie 
utifrån sina teoretiska referenser. Hon har ett 
konsekvent barnperspektiv och konstaterar 
att många av de svaga läsarna inte använ-
der folkbiblioteket, men litar till skolbiblio-
teket. Avsnittet om vad bibliotek och skola 
bör tänka på är kortfattat men innehåller 
ändå goda råd. Inte minst tanken att börja 
med de små barnen och deras föräldrar för 
att sätta igång ”goda cirklar”. 
 Vidare konstaterar Anna Fahlbeck att mel-
lan- och icke-användarna använder skolbib-
lioteket för att låna böcker och lösa skol-
uppgifter eller för att chatta, spela spel och 
surfa på internet. Vad får det för konsekven-
ser för skolbiblioteket? Hur bör skolbiblio-

teket se ut för att fånga upp de svaga läsar-
na? Man skulle kunna trycka ännu mer på 
skolbibliotekets betydelse för barns trivsel 
och läsförmåga! 
 Jag anser att skolbiblioteket också (utö-
ver vad som sagts ovan) bör erbjuda
• en fräsch och välkomnande miljö
• öppet hela skoldagen
• bemanning med utbildad personal 
• datorprogram med anpassningar som Sta-

va Rex, TPB-reader m.m.
• utbildning i informationssökning i samar-

bete mellan skolbibliotekarie och lärare 
• kunskapsutbyte med lärarna om special-

medier och specialpedagogiska metoder. 

I vårt län finns flera exempel på bra skol-
bibliotek med utbildad personal. Ta bara 
skolorna i Rinkeby i Stockholm och Trä-
kvista skola på Ekerö. Skolbibliotekarien 
Linda Spolén jobbar mycket med DAISY 
ihop med lärarna på skolan. 

Elisabeth Nilsson
Regionbibliotek Stockholm/

Stockholms stadsbibliotek

Ill: Helena Bergendahl
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Intercambio: 

I den spanska universitetsvärlden är det vanligt förekommande att inhemska och utländska 
studenter ”byter” språk med varandra. Man träffas på caféer och konverserar enligt modellen 
”låt oss prata mitt språk en timme så växlar vi sedan över till ditt under en timme”.  På så sätt 
skapas en ”win-win”-situation där båda parter gratis och på ett informellt sätt kan förbättra sina 
språkkunskaper och dessutom få tillfälle att knyta nya spännande interkulturella kontakter. 

Det var lite av den här frivilligbaserade by-
teskulturen som vi ville uppmuntra när vi 
i Kista bibliotek under sommaren 2006 – 
tillsammans med delprojektledarna i SSB:s 
lärmiljöprojekt – började planera för nå-
gon form av samtalscaféer. 
 Efter en inspirationsresa till Kortedala 
bibliotek och deras ”Café Ordbron” samt 
”Språkcaféet” på Esperantoplatsen i Göte-
borg startade vi i augusti språkmöten i Kis-
ta biblioteks caféhörna. För att understry-
ka att vi ville uppmuntra till språkutbyte 
på lika villkor valde vi att kalla våra språk-
caféer för ”Intercambio” som på spanska 
betyder ”utbyte”.  Den första tiden ström-
made väldigt många deltagare till; på våra 
svenska språkmöten kom i genomsnitt 30-
40 personer! Så småningom har dock be-
sökskurvan dalat och lagt sig på cirka 5-
10 personer varje gång.  I dag erbjuder 

Kista bibliotek/Lärcenter språkmöten på 
svenska tisdagar kl. 13-15 och onsdagar 
kl. 13-15 (då även läxhjälp ingår). Utöver 
bibliotekspersonal medverkar även frivil-
liga som samtalsledare, t.ex. en volontär 
från Röda Korset. På tisdagar kl. 15-16 
bjuder en annan frivillighetsarbetare, See-
ma, in till språkcafé på engelska. 
 – Vi har för närvarande en liten men 
trogen skara kvinnor som kommer för att 
umgås och förbättra sina engelskkunska-
per. Intresset är stort men vissa efterfrågar 
lite mer struktur på sammankomsterna. Vi 
kommer framöver att utveckla verksam-
heten vidare med teman och litteraturläs-
ning, säger Seema.

Åke Nygren 
Projektledare 

Kista Lärcenter

Byt språk i Stockholms stadsbibliotek!

Språk är roligt. 

Språk bygger broar. 

Språk är gemenskap.

Foto: Åke Nygren
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Kampanj i höst

1000 vägar 
till kunskap 
1000 vägar till kunskap – många vägar till 
jobb är arbetsnamnet på den kampanj som 
planeras 1-7 oktober i höst. Viktigaste mål-
gruppen blir unga vuxna som är arbetslö-
sa eller riskerar att hamna utanför arbets-
livet p.g.a. fel eller otillräcklig utbildning. 
Många i målgruppen har läs- och skrivsvå-
righeter och bör sökas upp och motiveras 
via arbetsförmedlingar, fritidsgårdar och 
fackföreningar.
 Utbildningsradion, UR, är ansvarig för 
kampanjen och samarbetar här med Utbild-
ningsdepartementet. I en referensgrupp in-
går Folkbildningsrådet, LO, Internationella 
programkontoret, KY-förbundet, Cfl, Myn-
digheten för skolutveckling, Svensk biblio-
teksförening och Regionbibliotek Stock-
holm.
 UR kommer under kampanjveckan att 
visa en kortfilm om vilka möjligheter som 
finns att utbilda sig och sedan få ett jobb. 
Yrken där det nu är brist på arbetskraft 
kommer att lyftas fram, t.ex. inom industri, 
hantverk, vård och service. Motivation blir 
ett nyckelord. I Kunskapskanalen blir det en 
temakväll och i radions P4 ska man få un-
derhållande information om kampanjen.
 Samordnare för kampanjen finns i landets 
alla kommuner. Dessa knyter ihop alla in-
tressenter och bildar ett nätverk. Flera arbe-
tar på biblioteket. Tidigare år har intresset 
varit stort från studieförbund, studievägle-
dare, förvaltning, utbildare, fackförening-
ar, arbetsförmedlare. Alla vill vara med på 
något sätt. Svårigheten för biblioteken har 
varit att hitta balansen mellan insatser och 
utfall. Några har tyckt att det har varit för 
mycket jobb i förhållande till antalet besö-
kare. Biblioteken har ändå haft en självklar 
plats i kampanjen.

KM

Chilla i Chill!
När du kommer in på biblioteket i Solna C. kan du numera skymta en gnistran-
de och färgglad ljuskrona bakom ett skirt silverdraperi. Det du hittar där bak-
om draperiet är Chill, ungdomarnas egen plats på biblioteket. 

Den 25 januari invigdes Chill med pompa och 
ståt. På scen spelade Tuffa Trion rock och pop 
från 60- och 70-talen och medan musiken ljöd i 
biblioteket minglades det inne på den nya ung-
domsavdelningen. 
 Inne på Chill finns det en myshörna med 
soffor där man kan kura ihop sig under en filt, 
blicka ut genom de stora fönstren och lyssna 
på musik i de cd-spelare som står här.  Varje 
månad kommer spelarna att laddas med nya 
skivor, både nysläppta och lite äldre album i 
olika genrer. 
 Bredvid sofforna finns gradängen eller ”trap-
pan” som är perfekt att slå sig till ro i och halv-
liggandes bland alla kuddar läsa böcker och tid-
ningar. Men det går såklart även bra att bara 
sitta där och prata och blicka ut över bibliote-
ket. Idealiskt när man vill chilla. I trappan ryms 
även en grupp ungdomar när vi presenterar 

biblioteket och böcker. 
 Här finns datorer som barn och ungdo-
mar kan boka och så har vi våra ung-hyllor 
där vi samlat intressant litteratur för ungdo-
mar. Det finns en hylla med biografier och 
berättelser från verkliga livet, mycket man-
ga, romaner och massor av nya och spännan-
de faktaböcker.
 Planeringen med ungdomshörnan startade i 
oktober 2006 och till vår hjälp hade vi tre ung-
domar från Solna gymnasium.  Tillsammans har 
vi bestämt inredning och färger.  Temat på ung-
domshörnan är black and white, med mycket 
färg i hörnen! 
 Kom hit och chilla du med!

Text och foto:

Jenny A. Eriksson
Solna bibliotek

Mingel under takkronan vid invigningen av Chill på Solna stadsbibliotek.

Läsarundersökning
Länsnytt genomförde i början av våren en 
enkätundersökning bland läsarna. Vi vill 
tacka alla som svarat och de som ”tyckt 
till” med tips och idéer. 
 I svaren framkom tyvärr att inte alla nås av 
varje nummer av tidningen. Länsnytt sänds 
ut i ett antal ex. till biblioteken, men finns 
också som pdf-fil under Regionbibliotek 
Stockholm, www.ssb.stockholm.se. Om du 
vill ha meddelande om när ett nytt nummer 
ligger ute på nätet, skicka din e-postadress till 
anja.andersson@kultur.stockholm.se 
 Entydigt var svaret att läsaren föredrar 
en tryckt tidning framför nättidning. Hela 
85 % föredrar papperstidning! I stort var 
man nöjd med tidningens innehåll. Bland 
kommentarerna fanns bl.a. önskemålet att 
få läsa om fler bibliotek runt om i länet. 
Så skicka gärna in bidrag i form av artik-
lar, notiser eller bara en bild med lite text 
– det finns läsare!

E-kampanj i länet
Representanter från biblioteken i länet sam-
lades på Regionbiblioteket för en upptakts-
dag för e-kampanjen som ska ske i höst. 
Tanken är att representanterna ska vara 
samordnare på sina bibliotek och hålla i 
den internutbildning som ska föregå e-kam-
panjen. Dagen handlade främst om den in-
terna kampanjen och hur en utbildning på 
hemmaplan kan läggas upp. Läs mer om 
upptaktsdagen i nästa nummer.
 I början av hösten kommer samordnar-
na att kallas till ett nytt möte som ska röra 
den externa kampanjen, som är tänkt att 
äga rum vecka 41-42.
 På http://virtuellabibblan.wikispaces.com 
kan du som är intresserad hitta material 
som håller på att utarbetas av e-kampanj-
gruppen.

Eva Thorén
Regionbibliotek Stockholm

Svenska Akademiens bibliotekariepris 2007 
har gått till Anna Gustafsson Chen, Inter-
nationella biblioteket.

Anna Gustafsson Chen blev fil. dr. i kine-
siska vid Lunds universitet 1998. Hon var 
verksam vid Östasiatiska museets biblio-
tek 1999–2001. Som bibliotekarie vid In-
ternationella biblioteket, Stockholms stads-
bibliotek, arbetar Anna sedan 2001 med 
särskilt ansvar för programverksamheten 
och för det kinesiska bokbeståndet. Utifrån 
en öppen litteratursyn har hon verkat för 
en mångsidig presentation av internatio-
nella författarskap för både barn och vux-
na, framför allt av litteratur utanför den 
anglosachsiska utgivningen. Anna är även 
huvudredaktör för bibliotekets mångsprå-
kiga webbtjänst. Där presenteras skönlitte-
ratur på arabiska, kinesiska, persiska, ryska 
och spanska i originalskrift och på svens-
ka. Hon verkar även som översättare till 
svenska från kinesiska.

Svenska Akademiens bibliotekariepris inrättades 

2005 och tilldelas bibliotekarier vid svenska folk-

bibliotek som har gjort värdefulla insatser för att 

främja intresset för klassisk och samtida skönlitte-

ratur. Prisbeloppet är  40 000 kronor.

Foto: Margaretha Holstenson

Bengt Hjelmqvists pris för framstående in-
satser på folkbiblioteksområdet har tillde-
lats Malin Ögland, Bålsta. 

Juryns motivering: ”Malin Ögland är en en-
tusiasmerande, kreativ och spännande idé-
givare. Hon tilldelas Bengt Hjelmqvist pris 
2007 för sin förmåga att förena teori och 
praktik i ett välgrundat och framgångsrikt 
utvecklingsarbete.” 
   Malin Ögland är sedan 2002 chef för Håbo 
bibliotek, ett integrerat gymnasie- och folk-
bibliotek i Bålsta. Hon har tidigare arbetat 
som barnbibliotekarie i Borgholm, skolbib-
liotekarie i Bålsta och som projektledare på 
Regionbibliotek Stockholm. Malin har ock-
så varit aktiv i olika nationella projekt och 
grupper, bl.a. som projektledare för Leka, 
språka, lära i samarbete med Myndigheten 
för skolutveckling och Lärarutbildningen 
vid Uppsala universitet och i Svensk Bibli-
oteksförenings specialgrupp för biblioteks-
pedagogik. 

Bengt Hjelmqvists pris instiftades 1964 och består av 

ett stipendium på 10 000 kronor. Hjelmqvist som av-

led 2005, var chef på Skolöverstyrelsens biblioteks-

sektion och nestor i Bibliotekssverige. Priset utdelas 

för framstående insatser på folkbiblioteksområdet.

Foto: Peter Axelsson

Svenska Akademiens 
bibliotekariepris 2007

Årets 
folkbibliotekspris

Grattis!



Din avdelning på  Kungl. biblioteket, Nationell samverkan, har som 

viktigaste uppgift att förbättra och effektivisera informationsförsörj-

ningen till högre utbildning och forskning. Hur kan folkbibliotek och 

högskolebibliotek samverka här?

Vi som arbetar med bibliotek i Sverige har ett stort och 
viktigt uppdrag! För att vårt samhälle ska utvecklas 
positivt och fortsatt vara en nation som kännetecknas av 
hög bildningsnivå, måste vi se till att den enskilda män-
niskan får de bästa möjligheterna att få den kunskap som 
behövs.
Här flyter gränserna mellan olika typer av bibliotek.  I 
vår bibliotekslag står att bibliotek ska samverka oavsett 
huvudman. Jag och min avdelning ska nu undersöka 
inom vilka områden vi kan samverka med övriga biblio-
teksaktörer i Sverige.
 

När du följer högskolebibliotekens utveckling, ser du någon tydlig 

tendens de senaste åren?

Biblioteken ägnar sig alltmer åt uppgifter utöver den 
traditionella. De har fått huvudansvaret för den elektro-
niska publiceringen av det egna lärosätets publikationer, 
som t.ex. avhandlingar, studentuppsatser, rapporter. Man 
engageras också alltmer i registreringen av forskning. 
Biblioteken ansvarar även för att utveckla studenternas 
informationskompetens och har därmed blivit djupare 
integrerade i den pedagogiska processen. Mer än hälften 
av anslaget för inköp går nu till förvärv av digital infor-
mation. Forskarnas användning av bibliotekens tjänster 
är i huvudsak nätbaserad. För studenterna har dock 
bibliotekens betydelse som en arbetsplats fortsatt stått 
sig stark. Universitets- och högskolebiblioteken kan idag 
erbjuda sina studenter väl utrustade lärmiljöer med gott 
om sittplatser, publika datorer och grupprum.

Biblioteken har arbetat hårt för att effektivisera verksam-
heten. Detta har ofta krävt  nationella lösningar när det 
gäller t.ex. portaler, digital referenstjänst och e-publice-
ring. 

Ni vill utöka samverkan mellan ABM, d.v.s. Arkiv, Bibliotek och Mu-

seer. På vilket sätt kan det gynna informationssökaren?

Om vi har goda kontakter med kolleger utanför den egna 
sektorn och känner till samlingar på annat håll, blir det 
naturligt att slussa informationssökande vidare till nästa 
källa. Tekniken medför oändliga möjligheter att t.ex. 
komma åt samlingar på kulturarvsinstitutioner.  

Har din avdelning någon metod för att bevaka förändringar i omvärl-

den?

Vi identifierar relevanta källor, etablerar personliga och 
institutionella kontakter internationellt, nationellt och 
lokalt. Att bevaka, anordna och delta i konferenser, semi-
narier, studiebesök och massmedier är exempel på detta.  
 

Något/några nyckelord till personalen?

Vårt arbete ska präglas av lyhördhet och handlingskraft. 
 

En bok eller artikel du vill tipsa om?

Läs gärna Sara Stridsbergs Drömfakulteten.

___________________________________
Ställde frågorna gjorde 
Kerstin af Malmborg 
Regionbibliotek Stockholm 

Foto: Ninette Petersson

SEX 
FRÅGOR 

TILL

Gunilla Herdenberg       

Gunilla Herdenberg, tidigare 
bibliotekschef för Folkbiblioteken i 
Lund, är sedan den 1 februari chef 
för avdelningen Nationell samverkan 
inom Kungliga biblioteket.


