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www.korint.wordpress.com, en ny webbplats där mycket unga skri-

vare kan publicera sina texter och få läsare. Sedan tidigare finns ock-

så www.barnensbibliotek.se. För de lite äldre (från15 år) finns www.

sockerdricka.nu och, icke att förglömma, www.ponton.nu , Region-

bibliotekets egen skrivarverkstad. Uppmärksamma de blivande för-

fattarna, visa dem till webbplatserna och uppmuntra dem att prenu-

merera på Ponton, som ju också finns som tryckt tidskrift! 

Sondera http://sondera.se

Kungliga biblioteket och Riksarkivet har arbetat fram en ny tjänst 

som söker samtidigt i Nationell ArkivDatabas (NAD), Libris och Svensk 

mediadatabas (SMDB). Sondera ger alltså möjlighet att samsöka i tre 

nationella källor för arkiv, bibliotek och audiovisuella medier. Via ett 

gemensamt gränssnitt kan man upptäcka nya källor - tidningar, TV- 

och radioprogram, arkiv m.fl. som gäller ett ämne eller en person el-

ler annat som man vill utforska.

Artikel om e-böcker på läsplatta.

Läs om hur Clara Nyström, barnbibliotekarie i Åtvidaberg, gillar att 

läsa med hjälp av läsplatta. Hon ger också information och goda råd 

om läsplattor och delger sina tankar om e-bokens framtid.

Gå in på http://www.ostgotabibliotek.se/Default.asp
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De digitala klyftorna ökar

Detta är en mycket stor utmaning för våra bibliotek. 20 procent av befolkningen har fortfarande inte tillgång till In-

ternet och här kan vi både erbjuda utrustning, program och handledning. Bland dem som använder digitala resurser 

ökar skillnaden i kunskaper och tillämpning. En trend är att globala distansutbildningar blir allt vanligare. I sydosta-

sen finns till exempel möjligheten att göra olika former av ackrediteringar. Studerande på alla nivåer behöver finnas i 

ett socialt sammanhang och det gäller inte minst de distansstuderande. En självklar utmaning och möjlighet för biblio-

teken. I dessa sammanhang blir också samarbetet med forskningsbiblioteken av än större värde.

Vad händer med det digitala biblioteket?

Om några år har vi lika många digitala besökare som fysiska. Vi lägger fortfarande inte ner tillräckligt med resur-

ser på detta viktiga arbete utan organiserar kring en liten grupp som ensamma ska sköta detta viktiga arbete, med-

an övrig personal ofta är mer eller mindre helt upptagna med det fysiska biblioteket. Vi behöver bli bättre på att göra 

kopplingar mellan fysiskt och digitalt, mellan digitalt och fysiskt. Vi behöver också bli bättre på att se var vi kan fri-

göra resurser genom att utnyttja tekniken och istället lägga resurser på bemötandet av dem som använder biblio-

tekets tjänster eller bibliotekets rum såväl det fysiska som det virtuella.

Vi kan se att resurserna till biblioteken, med ett fåtal undantag, inte ökar 

utan tvärtom minskar och då gäller det att strategiskt göra de val 

som gör skillnad för användaren. Utmaningarna är stora, möjligheterna många! 

Jag är övertygad om att vi kan rusta oss för att möta den nya tidens 

behov av biblioteksservice.

Men först önskar vi på Regionbibliotek Stockholm alla en riktigt skön sommar!

Lärande och 
(digitala)bibliotek
För några år sedan satsade biblioteken stort på vuxnas lärande. Många projekt startades, en del 
med statligt stöd. Det är ingen överdrift att säga att de flesta satsningarna försvann samtidigt 
som projektmedlen tog slut. Det är få bibliotek som har kvar någon verksamhet. Möjligen finns 
några datorer kvar och förhoppningsvis lever ett förändrat sätt att se på inköp av bland annat 
kurslitteratur kvar. Men var finns studiebibliotekarierna? Jag är helt övertygad om att arbetet 
med att stödja människors lärande är en av bibliotekens allra viktigaste och att vi måste vara 
uthålliga och envisa i det arbetet. Att säga att hela biblioteket är en lärande miljö räcker inte. 
Det krävs proaktivitet för att vara med och bidra till att överbygga de klyftor som finns i sam-
hället i dag. Biblioteken kan göra skillnad för många människor.
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Tidskrifter på webb eller papper 

Magasinsexplosionen 2004-2007 har av-
tagit och kommer aldrig att bli densamma 
igen. Förklaringen till explosionen är  att 
det blivit så mycket enklare och billigare 
att skapa tidningar. Förutsättningar är di-
gitalisering av text och bild och program-
varor som Photoshop och InDesign. Det är 
prispress på allt, skribenter och fotografer 
också. Arvodet för frilansare är samma idag 
som 1993. Momsen har gått ner från tju-
gofem till sex procent. Men priset för kun-
den  har inte blivit lägre, snittpriset har ökat 
från fyrtio till femtio kronor.
Nya aktörer

Gränserna mellan olika medier suddas ut. 
Dagstidningar ger ut magasin och feature-
området blir allt starkare. Magasin och tv-

program produceras parallellt. Familjeliv.
se, ett forum på nätet, som ägs av dags-
pressföretaget Stampen, finns nu också som 
tidskriften Familjeliv. Kundtidningar med 
magasinskvalitet blir komplement och kon-
kurrens till betalda tidningar. De ”riktiga” 
mattidningarna tappar prenumeranter och 
måste skärpa sig. Men inte bara publicis-
ter och redaktörer ägnar sig åt medier. Fö-
retag blir redaktörer. Astra Zeneca  har bl.a. 
webbplatsen astma.com, och Jyske bank, 
satsar hela marknadsföringspengen på en 
egen tv-kanal med ambitionen att bli ledan-
de finanskanal. Redaktionell trovärdighet 
är alltid  a och o.
Trender

Trendmedier, det som Olle Lidbom också 

kallar ”flugmedia”, är tidskrifter med inten-
siv men kort livslängd. Stora trenden 2008 
var ekologi och grönt, och det slog igenom 
i alla segment, från t.ex. Time och Scientific 
American till livsstilsmagasin och mer eller 
mindre specialiserade tidskrifter om mat, 
hälsa och smink… Vad gäller formgivning 
av omslag på tidskrifter, böcker och skivor 
är ”handgjort” en stark trend.  Det ska gär-
na se tecknat ut, med skuggningar och allt. 
Man vill uppnå ett unikt uttryck som känns 
mer personligt. Svart/vitt är en annan tyd-
lig designtrend, speciellt inom det seriösa 
nyhetssegmentet. Man vill på så sätt skapa 
tydlighet och signalera innehåll, tyngd och 
seriositet. Formen, omslag och design säger 
mycket om vilken inriktning man har, och 
det är genomgående för såväl webb som 
dagstidning och magasin.  Trygghet och 
”kokongning” gäller i lågkonjunktur. Ett 
säkert segment nu är t.ex.historia,  det kom-
mer fler titlar som alla går bra. Tidskrifter 
om gamla bilar, typ Classic motor, går ock-
så bra. Vanliga biltidningar går däremot inte 
alls. Veckotidningar som Allers, Året runt 
och liknande står sig alltid. Annonseringen 
i dessa ökade under förra lågkonjunkturen.  
Udda ämnen och nya mixar kan vara bra ur 
PR-synpunkt, att ha en tydlig position och 
nisch. Men’s health living, Garden & Gun 
(livsstilsmagasin för amerikanska södern), 
Kryp & kräl, Språktidningen. Varumärket 
kan också utvidgas genom att tidningen de-
lar ut pris, ex. DV Guldknappen eller Bor-
ås Tidnings debutantpris. Orsaken till dags-
tidningsdöden är inte att webben har tagit 
över. Gratistidningarna kom samtidigt och 
vi har alltfler radio- och tv-kanaler. Dags-
tidningarna har enligt Lidbom inte heller 
förnyat sig tillräckligt.
Magasinens framtid på webben. 

Blädderbara digitala magasin erbjuder en 
färdigpaketerad upplevelse med tydlig bör-
jan och slut. Kan vara en fördel jämfört 

med webbsidor. Exempel är iMotor, iMon-
key och iGizmo. Webbmagasin kan också 
erbjuda kringaktiviteter och events som t.ex.  
The New Yorker. Lucky är ett magasin som 
lockar med hjälp av teknik som gps-guider. 
Lucky är också ett exempel på magalog, 
d.v.s. magasin + katalog i ett. Ett svenskt 
magalogexempel är DV Man. Men i många 
fall är webben enligt Olle Lidbom ”bara 
mer papper”, man utnyttjar inte tekniken 
till något mer än att lägga ut det man ock-
så har i pappersformatet.
Ny teknik och nya användarmönster 

Vad gäller skärmläsning väntar alltjämt det 
stora genombrottet. Fler och bättre läsverk-
tyg är på väg, som t.ex. Plastic Logic. Mo-
biltelefonerna kommer också att bli allt-
mer anpassade för läsning. Än så länge är 
det dock mestadels samma innehåll som er-
bjuds, men med ny teknik. De nya använ-
darbeteenden som vuxit fram med Internet 
har ännu inte kommit till stort uttryck när 
det gäller utformning av innehållet. Webben 
är ofta bra för papperstidningen. Tidskrif-
ter som lyckas på webben lyckas även säl-
ja på papper. Exempel är MacWorld, Allt 
om mat (dubblerat på webben) och Hem-
mets journal. 
Jakten på målgrupper sker även på webben  

Det finns ett särskilt segment på webben 
som riktar sig till unga och som ofta helt 
saknar redaktionellt material. Tryckta ung-
domstidskrifter dör…Väljer man bort det 
redaktionella för att man är ung eller för att 
det är nya tider? Nättidskrifter typ Alba, saj-
ter typ e24, bloggar och olika sociala forum 
- allt är under stark omvandling. Traditio-
nella tidningar och tidskrifter förlorar på att 
inte finnas på webben. Andra tar över, vilket 
redan är märkbart inom områden som mu-
sik, mode, inredning, tjejtidningar.

Lotta Aleman
Regionbibliotek Stockholm

Olle Lidbom är medieanalytiker och driver bloggen VASSA EGGEN, www.vas-
saeggen.se där han kommenterar allt möjligt som händer på tidskriftsområ-
det. Namnet är inspirerat av Somerset Maughams roman Den vassa eggen. I 
mars höll han en intressant föreläsning i Regionbibliotekets serie Alltid på en 
onsdag.

-När jag började fick jag uppdraget att profi-
lera biblioteket mot barn och ungdomar. Jag 
har bjudit in och tagit emot förskolegrupper 
och skolklasser och omfördelat bokinkö-
pen så att jag nu köper betydligt mer barn- 
och ungdomslitteratur än tidigare. Det säger 
Sarah Utas som sedan 2007 är filialchef för 
Barkarby bibliotek, en av Järfälla folkbib-
lioteks filialer. Resultatet visade sig snabbt: 
Såväl besöks- som utlåningssiffror har skju-
tit i höjden och när statistiken för 2008 var 
klar visade det sig att utlåningen av skönlit-
teratur för barn och ungdomar hade ökat 
med 105,5% jämfört med 2007. Antalet be-
sök ökade med 74,2% under samma peri-
od. Barkarby är nu det bibliotek som ökar 
starkast och snabbast i Järfälla, både när 
det gäller utlån och besök. Redan innan Sa-
rah började som filialchef arbetade hon med 
barn och ungdomar. Hon kan allt som är 
värt att veta om barn- och ungdomslittera-
tur, trender i tiden och hur man främjar läs-
intresset. Dessutom står hon alltid på bar-
nens sida. -När jag pratade böcker för en 

Barnens bibliotek i Barkarby
Målmedvetet arbete ger succésiffror

grupp killar med uttalat läsmotstånd suck-
ade en av killarna när jag var klar: ”jag kan 
bara inte välja, man blir ju sugen på att läsa 
alla böcker du pratar om...”
Lässuget ökar

-Det roligaste är att jag kan arbeta med kon-
tinuitet, jag ser hur lässuget ökar hos bar-
nen och ungdomarna som kommer hit. Hur 
de blir mer och mer förtrogna med sitt bib-
liotek och hur de börjar förstå att i en bok 
gömmer sig en helt fantastisk värld, redo 
att upptäckas. Barkarby bibliotek har te-
maavdelningar för skönlitteraturen. För 
att hjälpa både besökare och personal står 
böcker för olika åldrar inom samma tema-
avdelning, allt för att göra det lätt att hitta 
”rätt” bok. Att barnen trivs märks på att 
många kommer till biblioteket direkt efter 
skolan och andra tar med sina föräldrar på 
lördagarna. 

Kerstin Gerén
Järfälla folkbibliotek

Sarah Utas och Victoria Samuelsson. Foto: Kerstin Gerén

Olle Lidbom. Foto: Anna-Stina Axelsson
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Högdalens bibliotek rör på sig Från ord- till skräckverkstad  

Att det är en smula förbjudet att klippa sön-
der böcker ökade uppenbarligen lustkäns-
lan. Vad barnen upptäckte är att skapande 
inte bara handlar om att hitta på nytt utan 
att det går att återanvända ord och mening-
ar genom att sätta ihop dem i andra kon-
stellationer och på så sätt skapa helt nya 
dikter och berättelser. Det materiella arbe-
tet att klippa och klistra ihop text, till skill-
nad mot att skriva på en dator, resulterade 
i små konstverk i form av dikter, collage el-
ler nygjorda böcker med omslag, kortficka 
och streckkod – en gammal bok i modern 
form.
   Ordverkstan erbjöd inte bara barnen (el-
ler rättare flickorna för pojkarna var det 
svårare att få med) en möjlighet att få ut-
trycka sig kreativt utan fyllde också en so-
cial funktion. Att träffas och pyssla tillsam-
mans blev ett avslappnat sätt för flickor från 

olika skolor att bekanta sig med varandra. 
Nyfiket förhörde de sig om vardagsrealistis-
ka saker som religionstillhörighet, kusiner 
och födelsedagar samtidigt som de syssla-
de med sina texter varför pauser i samtalet 
aldrig blev besvärande. 
   Av alstren gjorde vi sedan en utställning i 
biblioteket som beundrades av bland andra 
en storasyster som stolt visade upp lillasys-
terns dikt för sina kompisar. 
Lust på mer – skräckverkstan föds

Ordverkstan väckte också lust hos barnen på 
mer verksamhet, närmare bestämt en mys-
kväll för flickor med skräck som tema.
Skräckverkstan fick formen av en sorts sta-
fett där en ny grupp flickor varje gång hit-
tade på ett nytt avsnitt i ”Skräckbibliote-
ket” som en av oss bibliotekarier skrev ner 
och som slutligen blev en både spännan-
de och surrealistisk berättelse i fyra delar. 

På sportlovet dukade vi upp till ordverkstad med utgallrade böcker, färggla-
da papper, pennor och klister för mellanstadiebarn. Vi höll till i sagorummet i 
Hallunda bibliotek i Botkyrka. Det resulterade i den mest fantasifulla och ex-
perimenterande verksamhet där barnen fick fria händer att klippa textrem-
sor ut bibliotekets makulerade böcker och med hjälp av dem skapa sina egna 
texter.

Trolleri och krass ekonomi i magisk-realis-
tisk blandning: 
   ”Frida går in i sina föräldrars sovrum för 
att berätta om sin dröm men mamman är 
borta och pappan är ett spöke. Frida blir 
rädd för sin pappa och springer och letar 
efter sin mamma som hon hittar inne på to-
aletten. Mamman tar henne i handen och 
de går till en trolltjej. Fridas mamma säger 
att hon ska ge trolltjejen pengar för att göra 
pappan till en människa.”
   En del flickor var mer aktiva och drivan-
de än andra som hellre bara ville sitta med 
och lyssna men på så sätt ändå ingå i grup-
pen. Varje del i ”Skräckbiblioteket” publi-
cerades på bibliotekets hemsida.
   Pojkarna då? De vill också hitta på något 
i vårt nya, fina sagorum och när vi pratade 
om vad vi ska göra enades de om att vam-
pyrer är ett bra tema. En åttaåring refere-
rade till höstlovets teaterverkstad som han 
hade deltagit i, så kanske tar vampyrverk-
stan steget över till teater! 

Ika Jorum
Biblioteken i Botkyrka

Vampyr

I februari invigdes Stockholms första tun-
nelbanebibliotek i Högdalen. Kurt Ek, som 
är ansvarig enhetschef, berättar att hans le-
tande efter nya och mer funktionella lokaler 
stämde fint med SL:s ambition att tillmötes-
gå resenärernas önskemål om mysiga mö-
tesplatser. Connex gamla utbildningsloka-
ler har fixats till och visar sig räcka till ett 
bibliotekskoncentrat där det mesta ryms. 
Här finns studierum, grupprum och (liten) 
tonårstrappa à la Punkt Medis. Läxhjälp 
erbjuds och kanske också advokatjour så 
småningom.
   Deklarationslådorna har lockat extra 
många besökare som nu lätt hittar tillba-
ka. Personalen har också märkt att allt fler 
ungdomar tar rulltrappan upp från biljett-
hallen. Det är lätt att hitta in och lite svårare 
att hitta ut, men det gör ju inte så mycket.

Ett stort långt och väldigt smalt bibliotek har flyttat och för-
vandlats till ett mindre och välmatat T-banebibliotek.

En lounge

Det första man möter är en rymlig lounge 
(ungefär vestibul där man kan hänga) med 
datorer och mediejukeboxar med film, ljud-
böcker och musik. Boxarna är inte fullad-
dade än men används redan mycket, ca 780 
lån per månad. Självklart finns tidningar och 
tidskrifter här också, ca 600 i e-format. På 
en display ska man här kunna se tågens av-
gångstider.
   Loungen kommer att vara öppen redan 
kl. 7 på vardagar och kl. 9 på lördag och 
söndag.

KM

Loungen med hela världens tidningar, internet, ladda ner, kaffe automat och återlämning
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Håll dig uppdaterad!

I kursen Definitely, maybe eller Do the right 
thing som anordnas av Regionbibliotek 
Stockholm och Karolinska Institutet uni-
versitetsbiblioteket gemensamt, var jag in-
bjuden att tala om omvärldsbevakning som 
del av den yrkesmässiga utvecklingen. Den 
här artikeln är en sammanfattning av det 
som jag talade om.
Varför ska jag omvärldsbevaka?

Om vi vill överleva i en värld som förändras 
runtom oss, behöver vi veta vad som hän-
der för att kunna förutse hot mot vår verk-
samhet, men även upptäcka innovationer 
som vi kan ha stor nytta av. Politiska be-
slut, teknisk utveckling, förändrade med-
ievanor, livsstilsförändringar, konjunkturer, 
men även utveckling på biblioteksområdet i 
andra länder är alltihop sådant som påver-
kar bibliotekens situation.
Men hur gör man?

Det är i stort sett omöjligt att på egen hand 
bedriva en heltäckande bevakning av alla 

områden som kan påverka bibliotekens 
verksamhet. Ett råd kan vara att välja ut 
några områden som du bevakar extra, eller 
varför inte dela upp bevakningsområdena 
mellan kollegorna på arbetsplatsen? Model-
len EPISTELM ger förslag på viktiga områ-
den; ekonomi, politik, institutioner, sociala 
förändringar, teknik, miljö, lagar och me-
dia. (Se litteraturtipset sist.) Fundera gärna 
på vilka källor som kan vara bäst att beva-
ka för vart och ett av dessa områden!
   Biblioteksbloggen är ett sätt för Informa-
tions- och lånecentralerna att erbjuda om-
världsbevakning till (framförallt mindre) 
bibliotek. Bloggen ger ”nyheter, informa-
tion och praktiska tips” inom ganska bre-
da bevakningsområden. 
    Vi som skriver i bloggen måste förstås 
organisera vår egen omvärldsbevakning för 
att kunna dela med oss av den. Med hjälp 
av rss-flöden från många olika källor har vi 
byggt en egen sida i tjänsten Netvibes. Ge-

nom denna sida sköter vi inte bara en del av 
vår egen omvärldsbevakning - vi kan ock-
så dela med oss av bevakningen till kolle-
gor, eftersom sidan är tillgänglig för alla. 
I dagsläget har vi valt att organisera våra 
källor under rubrikerna Svenska biblioteks-
bloggar, Tidskrifter, Nyheter, Mediebloggar, 
Utländska biblioteksbloggar, Litteraturblog-
gar, Teknik & affärer, Skola & lärande, Kul-
tur och vetenskap. Som synes bevakar vi 
många bloggar. Men vad är egentligen blog-
gar för typ av källa?
Bloggar som källa till omvärldsbevakning

Idag läser ca 25 procent av svenskarna blog-
gar någorlunda regelbundet. Som vi alla vet 
finns det många olika slags bloggar. Man 
kan fråga sig vad som går att bevaka med 
hjälp av bloggar. Jag har identifierat någ-
ra områden: Tekniska nyheter, debatt/opi-
nion, trender /medievanor, lästips om forsk-
ning, diskussionen om biblioteken och webb 
2.0, viral marknadsföring, nöje/underhåll-
ning, konferenser och events. Säkert finns 
det mer. De bloggar som Biblioteksbloggens 
skribenter har valt ut som viktiga att beva-
ka finns som sagt på vår Netvibes-sida. Där 
finns också rss-flöden från nyhetskällor som 
Google Nyheter och Newsdesk.
Att läsa via rss

Vilken läsart använder du dig av i en rss-
läsare, som t ex Netvibes? Det är inte rik-
tigt som att skumma igenom en samman-
hängande text.
Genom att du får en snabb överblick över 
rubriker och ingresser i rss-läsaren, får du 
en uppfattning om hur intressanta de enskil-
da nyheterna eller texterna är för just dig. 
Du kan välja om du vill öppna texterna el-
ler inte. I den snabba översiktsläsningen kan 
det vara av vikt hur flödena presenteras rent 
visuellt i den läsare som du använder. 
När du själv omvärldsbevakar väljer du 
både vilken rss-läsare du vill ha och vilka 
källor du vill bevaka. Du väljer en typ av 
läsare som passar dig. Olika läsare presen-
terar flödena på lite olika sätt.
Typiskt för denna läsning är att den blir 
fragmentarisk och att du kommer att öpp-

Hur håller jag koll på vad som händer i mitt yrke? 
Vad ska jag läsa och hur? 
Omvärldsbevakning – varför är det viktigt? Svensk Biblioteksförening har publicerat en 

rapport som heter Kommunala beslutsfatta-
re om bibliotek. Författare är Anna Kåring, 
och rapporten publicerades 2008. Hur ser 
våra politiker på biblioteken, är de motstån-
dare till en nationell bibliotekspolitik (vilket 
man ibland kanske kan tro), tycker de att 
biblioteken är bra som de är, är de viktiga, 
ska de utvecklas och i så fall hur? 
  402 kommunala beslutsfattare har inter-
vjuats. Två grupper kan urskiljas: traditio-
nalister och modernister. En majoritet skulle 
betrakta en nationell bibliotekspolitik som 
ett stöd för utveckling och upplever ett be-
hov av mer samordning och samarbete.
93% anser att biblioteken är viktiga men 
bara 52% betraktar dem som moderna 
och bara 50% tycker att de är inspireran-
de. 78% ser biblioteken som en viktig sam-
hällsinstitution och inte bara ett ställe där 
man kan låna böcker och andra media. 85% 
tycker att biblioteken ska vara mötesplat-
ser och upplevelsecentra.

Våra beslutsfattare 
– vad tycker de om bibliotek?

Det framgår också tydligt att man vill att 
vi ska satsa på barnverksamhet och mö-
tesplats.
Nästan alla är emot avgifter på boklån och 
vill satsa mer resurser.
   Samtidigt som beslutsfattarna intervjuades 
så ställdes samma frågor till biblioteksan-
vändare och andra medborgare. Det visade 
sig att båda grupperna tycker att biblioteken 
är viktiga men att folk i allmänhet inte tyck-
er att de är spännande, bara 28% jämfört 
med beslutsfattarnas 43%. Och ”folk” tyck-
er också att biblioteken ska fortsätta med sin 
traditionella funktion som lugna och tysta 
platser, där läsning och böcker är det cen-
trala. Detta kan ju tyda på att det är sällsynt 
med sådana platser i vårt samhälle.
   Rapporten kan laddas ner från Svensk 
Biblioteksförenings hemsida www.biblio-
teksforeningen.org under fliken Fakta och 
forskning. 

KM

na texter som har en rubrik som väcker ditt 
intresse - browsing. Du kommer att finna 
sådant som du inte letade efter – serendi-
pitet. 
Analysen av dina nyhetsfynd får du stå för 
själv. Varför inte analysera genom att själv 
skriva, till exempel i en blogg? Då sprider du 
dina tankar till andra och får möjlighet till 
feedback genom bloggkommentarer.
Något som är säkert – har du väl börjat 
spana och bevaka, är det svårt att ”stänga” 
ögonen igen!

Anna-Stina Axelsson
Regionbibliotek Stockholm

Litteraturtips
Margareta Nelke, 
Bevaka din omvärld, 2006
www.biblioteksbloggen.se
www.netvibes.com/biblioteksbloggen
Karin Sundströms artikel Utan spaning - 
Ingen aning i Länsnytt 2008:3 

V
iktiga

M
oderna

Inspirerande

Spännande

40

60

80

100

Andel som uppfattar biblioteken som vikti-
ga, moderna, inspirerande och spännande. 
(procent)

100

80

60

40

Lugna och tysta platser för läsning

Mötesplatser och upplevelsecentra

Andel som anser att biblioteken ska sträva 

mot att bli mötesplatser/upplevelsecentra 

eller hålla kvar sin funktion som lugna och 

tysta platser för läsning. (procent)

A
llm

änhetenKom
m

unala beslutsfattare



10 11

Cirkelns tonvikt har legat just vid det som 
rubriken understryker: utifrån att tillsam-
mans läsa skönlitteratur spegla sig själv och 
sin speciella livssituation. För många av oss 
har mötet med litteratur och kultur varit ett 
viktigt sätt att söka sig fram till en tydliga-
re självbild och identitet. Att se vem man 
både är och inte är, vem man försöker vara 
och kanske inte kan bli.
   Att finna bilder och skildringar i media 
där HBT-gruppens vardag skildras är fort-
farande inte helt lätt att hitta. Det blir till 
skönlitteraturen man får söka sig.
   Eftersom cirkeldeltagarnas ålder – vi har 
varit ca 10 personer – varit alltifrån 17 till 
ca 65 år har det blivit spännande samtal och 
inblickar över generationsgränserna. Hur 

Känner vi igen oss i Sapfo och Wilde?

kom man ut som bög eller lesbisk på 1950-
talet och hur kommer man ut nu? Är grund-
problematiken fortfarande densamma? Hur 
skildras det i böckerna vi läser? Känner vi 
igen oss i Sapfo och Walt Whitman? Var 
finns vår röda tråd? Var kan man hitta sin 
egen spegling när omgivningen speglar nå-
got helt annat?
   Ibland har vi haft problem med att hit-
ta tillräckligt många ex av äldre litteratur, 
vilket har gjort att vi har läst olika böck-
er eller kunnat välja mellan flera titlar till 
varje gång.
   Vi har bl a läst Michelangelo, Highsmith, 
Isherwood, Lejonsommar, Klingberg, Wa-
ters, Suber, Genet, Wilde, Whitman, Sapfo, 
Mann och Söderbergh.

Även film och musik

Vi har också ofta talat om vilka filmer och 
om vilken musik som gett avtryck och be-
rört. Samtalet har kretsat kring: Benjamin 
Britten, Diana Ross, Joan Crawford, Fass-
binder, Pet Shop boys. Från första stund 
har Bette Davis och Zarah Leander alltid 
på något sätt nästlat sig in i våra samtal – 
se där ett intressant ämne till en diskussion: 
varför denna längtan till gamla divor i ett 
till synes framåtskridande samhälle? Men 
vi har även varit urkulturella och tillsam-
mans sett ”Petra von Kants bittra tårar” på 
Stadsteatern.
   Något som tidigt kom fram i gruppen var 
att man saknade kulturella plattformar där 
man opretentiöst kan samtala kring kultur 
som anknyter till just HBT. 
   Kanske kan den här gruppen fortsätta 
som en sådan plattform. Cirkeln kommer 
nu på vårkanten att släppas fri. Förhopp-
ningsvis kommer den att fortsätta på egen 
hand. Under året kommer den att använ-
das som fokusgrupp av Maria Telenius vid 
Stadsbiblioteket.
   Till den avslutande träffen i bibliotekets 
regi kommer vi att ha musik som tema. Alla 
tar med sig en skiva som man presenterar 
och spelar upp. Zarah går väl inte att und-
vika, men törs man komma smygande in 
med en Thore Skogman – det är väl queer 
så det förslår!
   Slutligen vill vi säga att vi har haft det 
oförskämt roligt och givande med en un-
derbar grupp som har vågat visa sig själ-
va under våra samtal kring konst, teater, 
böcker och film!

Jan-Olov Nordh och Tapio Remes
Stockholms stadsbibliotek

”Känner vi igen oss i gaylitteraturen?” har varit rubrik och tema för en läse-
cirkel som pågått vid Stockholms stadsbibliotek under snart två terminer. Den 
har letts av Jan-Olov Nordh och Tapio Remes.

Citatet är hämtat ur Olof Lagercrantz bok 
Om konsten att läsa och skriva. Olof La-
gercrantz skriver mestadels om läsning av 
skönlitteratur och några sidor in i boken ci-
terar han Joseph Conrad: ”Vilka underbart 
goda nyheter att just du tycker om min bok 
ty man skriver bara halva boken, andra hälf-
ten får läsaren ta hand om.” Så tycker jag 
verkligen att det är, när det gäller skönlit-
teratur, men kan vi säga samma sak när det 
gäller facklitteratur? När man läser skönlit-
teratur skapar man som läsare ofta en egen 
förståelse som inte alls behöver vara sam-
ma som författaren avsett. När man läser 
facktexter däremot strävar man efter att nå 
den förståelse som författaren avsett. När 
man uppnått förståelse kan man sedan för-
hålla sig till texten – hålla med, lägga till el-
ler tycka tvärtemot och därmed skapa en ny 
text. Den nya texten är beroende av ens för-
kunskaper och skrivs om för varje ny läs-
ning av den ursprungliga texten. 
   Roger Säljö beskriver i boken Lärande 

Om konsten att läsa

”Vad sker när vi läser? Ögat följer svarta bokstavstecken på det vita pappe-
ret från vänster till höger, åter och åter. Och varelser, natur eller tankar, som 
en annan tänkt, nyss eller för tusen år sedan, stiger fram i vår inbillning. Det 
är ett underverk större än att ett sädeskorn ur faraonernas gravar förmåtts 
gro. Och det sker var stund.”

i praktiken skriftspråklig kommunikation 
som en ”medierande resurs” som bildar en 
ram där människor utvecklas. Vi har idag 
inga svårigheter att hitta texter av olika slag, 
men det räcker inte bara med att kunna läsa 
för att förstå dem. Vi kan inte terminolo-
gin, är inte insatta i den aktuella diskus-
sionen eller saknar de rätta förkunskaper-
na. Ur ett sociokulturellt perspektiv blir det 
inte intressant att titta på hur skriftspråket 
påverkat tänkandet utan hur kommunika-
tionen sker mellan texten och människans 
medvetande.
Olika sätt att läsa facklitteratur

Att läsa facktexter kräver en annan strate-
gi än att läsa skönlitteratur. På den andra 
workshopen inom serien ”Definitely, may-
be” om evidensbaserat arbete i praktiken 
bad jag deltagarna lista olika strategier de 
använt för att ta sig igenom artikeln de hade 
i uppgift att läsa inför dagen.
   Många börjar med att försöka skapa sig 
en överblick av vad artikeln innehåller ge-

nom att bläddra och läsa rubriker. Däref-
ter väljer många att läsa sammanfattningen, 
slutsatserna och diskussionen. En del väljer 
att först snabbläsa för att sedan gå tillbaka 
och läsa om. Kanske stryker man under i 
texten och skriver kommentarer i margina-
len. Andra läsare väljer att hoppa runt i tex-
ten för att sedan i efterhand göra djupdyk-
ningar. Några väljer att hoppa över tabeller 
men det finns också läsare som menar att ta-
beller och diagram är väldigt bra, då de ger 
sammanhang! Om artikeln är på engelska 
är nättjänsten tyda.se bra att ta till liksom 
översättningspennor som t.ex.Ydis.
Glappet

Flera av dessa strategier används av den per-
son som Ingvar Lundberg i boken Konsten 
att läsa faktatexter kallar för en konstruk-
tiv läsare. Men Ingvar Lundberg menar ock-
så att kritisk granskning och textens rele-
vans för de mål man har med läsningen är 
viktiga faktorer. Personligen tycker jag det 
största problemet är när glappet mellan ens 
egen förförståelse och textens nivå är så stor 
att man helt enkelt inte förstår. Risken är 
att man ger upp och känner sig dum. Al-
ternativt kan man bli arg och projicera sin 
ilska på texten och uppfatta att formen el-
ler det akademiska sättet att formulera sig 
på kan stå i vägen för förståelsen. Det ide-
ala är då förstås att ha en medläsare att dis-
kutera med. Återigen vill jag slå ett slag för 
Tidskriftsklubben som är en utmärkt me-
tod för gemensam läsning av knepiga texter. 
Näst bäst kan vara att ha en antecknings-
bok bredvid där man försöker formulera 
sig parallellt med läsningen.
   Vi pratar sällan om läsupplevelse när vi 
beskriver läsning av facklitteratur. Snara-
re är det lärandet som betonas. Men nog 
är det en upplevelse att ens förståelse vid-
gas, kanske kan man till och med få käns-
lan av under, när man äntligen förstått en 
snårig text!

Malin Ögland
Regionbibliotek Stockholm

Ord ord ord ord 
ord ord ord ord 
ord ord ord ord 
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Bokcaféer i Åkersberga

Ett bokcafé med publiksuccé och avknoppningar
Världsbokdagen våren 2008 närmade sig 
och vi satte oss ned och spånade på oli-
ka idéer för att uppmärksamma dagen. Det 
skulle bli en del av vår satsning på att mark-
nadsföra våra bibliotek i Österåker bätt-
re. Det förslag som vi fastnade för var ett 
bokcafé där vi i personalen skulle prata om 
böcker vi hade läst och ge boktips medan 
publiken skulle njuta av en kopp kaffe och 
smörgås till självkostnadspris. Vi hjälptes åt 
att ställa borden i vår referensavdelning lite 
på snedden, lade på rödvitrutiga dukar och 
sålde fikat från vårt stora kartbord.
Premiärdagen läste skådespelaren Carl Os-
car Törnros högt ur boken ”Noveller för 
världens barn” och sedan fyllde vi på med 
andra böcker. Publiken uppskattade vårt in-
itiativ och det som var tänkt som en en-
gångshändelse blev en stadig programpunkt 
vid lunchtid en onsdag i månaden. Under 
året som gått har bokcaféet vuxit och dragit 
mer och mer publik, från cirka 15 lyssnare 
i starten till ibland fler än 60 deltagare. Vi 

har under våren 2009 också bjudit in loka-
la gästpratare som har, eller har haft, spän-
nande yrken eller specialkunskaper inom nå-
got område. Vi betalar inget arvode men en 
blomma och en snygg bibliotekskasse delar 
vi ut till alla våra gästpratare.
De första gångerna var vi noga med att 
stämma av med varandra så att vi inte skul-
le råka välja samma böcker att prata om, 
men vi insåg fort att eftersom vi är fyra som 
bokpratar och alla väljer ut mellan tre och 
fem böcker vardera är sannolikheten liten 
att alla skulle välja samma. Vi har heller inte 
valt teman eller enbart nya böcker utan det 
är en blandning mellan nytt och gammalt. 
Givetvis ser vi till att de böcker vi pratar 
om kan lånas ut direkt efter bokcaféet till 
de åhörare som är intresserade. 
Ringar på vattnet

Det finns många fördelar med att träffa våra 
låntagare på ett bokcafé. Det blir tydliga-
re att vi är personer som tycker om att läsa 
och har mycket kunskap om litteratur i våra 

yrkesroller och finns till för alla invånare i 
kommunen. 
Den lättsamma formen med en lunchträff 
hjälper till att avdramatisera vår verksam-
het som sedan gammalt kan ha en viss aura 
av mer förbud och ordning än läsglädje och 
delaktighet. Under den timmen vi möts vi-
sar vi att biblioteket kan vara en kunskaps- 
och samtalspartner inom både litteratur och 
andra kulturevenemang. Det är ett bra till-
fälle att marknadsföra våra andra aktivi-
teter. 
   Ringar på vattnet har gjort att vi har star-
tat en studiecirkel med operainriktning. Den 
kom till efter ett bokcafé där förre opera-
chefen Lars af Malmborg gästpratade om 
operaböcker och bidrog med glimtar ur sitt 
liv i strålkastarljuset. Nu träffas gruppen i 
våra lokaler en gång i månaden och för-
djupar sig i tolkningar av musiken. Ytter-
ligare en läsecirkel är på gång och kom-
mer att starta under våren. Den har ännu 
ingen särskild inriktning utan kommer att 
utvecklas beroende på intresse hos grupp-
medlemmarna.
Lusten spiller över – samarbete över flera om-

råden

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att 
förutom de roliga möten vi får med våra 
låntagare och våra gästande bokpratare så 
sprider sig lusten att hitta på nytt och spil-
ler över på nya studiecirklar och även pro-
jekt tillsammans med andra delar av kom-
munens fritidsverksamheter, vi har en idé 
på gång som inbegriper vår simhall, någ-
ra flytmadrasser och högläsning med tän-
da ljus, vi ska berätta mer om den på näs-
ta bokcafé... 

Tiffany Bovin
Åkersberga bibliotek          

Marknadsföring är viktigt 
– det du inte vet finns inte!
De verktyg vi använder för att marknads-
föra våra aktiviteter har finslipats alltef-
tersom och nu finns alla aktiviteter be-
skrivna på vår hemsida. Där lägger vi 
också, efter varje bokcafé, upp en länk 
med de böcker som vi just pratat om.
   Vi sätter upp stora affischer i centrum 
med vad som händer på biblioteket kom-
mande månad och också separata affi-
scher med månadens bokcafé med en 
beskrivning av den aktuella gästen. De 
små plånboksvänliga lappar med infor-
mation om hela säsongens bokcaféer går 
åt som smör.
   Vi har också tagit fram ett programblad 
i A5-format som berättar om de kom-
mande två månadernas aktiviteter. De de-
las ut på biblioteket men finns också ut-
lagda i vårt kommunhus och i simhallen 
osv. Meningen är att vi ska synas och 
vara en lika självklar del av vardagslivet 
som en mataffär. 
Utöver det har vi återkommande annon-
sering i lokaltidningen och har också haft 
med en artikel om bokcaféet. Om det är 
svårt att locka en journalist till evene-
mangen kan någon ur personalen skriva 
själv och skicka till tidningen som gäst-
skribent och i mån av plats tas artikeln 
ofta in.
   Nytt för säsongen är vår ”svarta tavla” 
som står placerad direkt innanför ingång-
en till våra lokaler och där dagsfärska ak-
tiviteter skrivs upp med olikfärgade tavel-
kritor. Den är en riktig ögonfångare och i 
stort sett alla som kommer in stannar till 
och läser om vad som är på gång.
   Sist men inte minst – muntlig informa-
tion är oslagbar. Det är bara att häm-
ningslöst kasta sig över biblioteksbe-
sökare – ”vet du om att i morgon har 
biblioteket ett…”

Tiffany Bovin

BVC och biblioteken 
– för barnens skull

De allra flesta bibliotek samarbetar med 
den lokala barnhälsovården. Syftet är att 
informera de nyblivna föräldrarna om barns 
språkutveckling och vilken avgörande roll 
de själva har för att stimulera de minsta bar-
nens språk. BVC delar ut broschyrer från 
biblioteket, som också ofta medverkar i för-
äldragrupper och deponerar böcker på BVC. 
I många kommuner får föräldrarna också 
ett presentkort som på biblioteket kan bytas 
mot en gåvobok, ofta Barnens första bok 
( En bok för alla).
   I Stockholms län har detta samarbete fung-
erat sedan 1981 och med några års mel-
lanrum har Regionbiblioteket tagit kontakt 
med vårdutvecklarna inom barnhälsovården 
för att diskutera gemensam fortbildning och 
det fortsatta samarbetet. 
   Förra våren var det dags för nya kontakter 
och vi skickade ut en enkät till biblioteken 
för att få en bild av hur samarbetet funge-
rar. Svaren visade att samarbetet i de fles-
ta kommuner är bra men att det är mycket 
ojämnt och kan variera år från år beroen-
de på resurser och personalens intresse. Till-
sammans med vårdutvecklarna konstatera-
de vi att det vore rimligt att alla föräldrar 
och barn i Stockholms län fick ungefär sam-
ma information och att det vore bra om det 
fanns en basnivå för samarbetet, en minimi-
nivå för alla bibliotek och BVC i länet. Ut-
över den nivån kan man naturligtvis kom-
ma överens om mer samarbete beroende på 
intresse och resurser. 

Efter nästan ett års arbete har nu 
barnhälsovården inom Stockholms 
läns landsting och biblioteken kom-
mit överens om en basnivå för sam-
arbetet!

Vilken basnivå?

Under hösten pågick arbetet med att komma 
överens om vilken basnivå som var rimlig 
och vad den skulle innehålla. En referens-
grupp av barnbibliotekarier gjorde ett bra 
arbete och kom fram till ett förslag som se-
dan har diskuterats bland övriga barnbiblio-
tekarier, vårdutvecklarna och biblioteksche-
ferna. Justeringar och kostnadsberäkningar 
har gjorts och nu är överenskommelsen klar. 
Det har varit viktigt att kostnaderna inte 
skulle bli för höga men att kontakterna med 
föräldrarna utnyttjas optimalt. Samarbets-
dokumentet presenterades vid gemensamma 
fortbildningsdagar för BVC-personalen och 
bibliotekspersonalen under två dagar i mars. 
Studiedagarna innehöll också föreläsning-
ar om barns språkutveckling och om fler-
språkighet, kunskaper som båda personal-
grupperna behöver. Nu hoppas vi att alla 
bibliotek och BVC arbetar med minst den-
na basverksamhet!

Marie Johansen och Lena Lundgren
Regionbibliotek Stockholm

Skådespelare Carl Oscar Törnros   Foto:Tiffany Bovin
Där är den!  Foto: KM
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Superhjältar  träder fram på Hallstaviks bibliotek

Det finns gott om superhjältar i Hallstavik. 
Just nu kan man läsa mer om några av dem 
på folkbiblioteket. Där presenteras 13 su-
perhjältar i 10-årsåldern. Det är barnen i åk 
3 på Hallsta skola som under vårterminens 
första hälft jobbat med att hitta (på) sina su-
perkrafter och skriva egna superhjältehisto-
rier med sig själva i huvudrollen. 
   Barnen har pratat om vad superhjältar är 
för något – många kan mycket på områ-

Fittja. Ett nytt bibliotek med 
internationell barnprofil 

Vilket firande! Fullt med ungar och mäng-
der av marsipantårta och saft. Rätt många 
vuxna (en del utklädda till pirater) var ock-
så med och firade med mys och pys.
I ett hörn hade det samlats extra många, det 
var vid bordet där Lennart Hellsing satt och 
signerade. Där satt han bara, cool och pigg 
och skrev vad man begärde. Lite andakts-
full kände man sig faktiskt.
Sedan blev det stor prisutdelning till fanfa-
rer. Årets trolldiplom tilldelades Herr Gur-
kas författare och så bröt sången ut, anförd 
av pristagaren. 
   Vilken fest! Nya tårtor kom fram och bar-
nen tittade på knattebio och Hellsingcirkus 
med Gocki och Sara.
   På ett år har Stenhamrabiblioteket utveck-
lats från en gammal vanlig nedläggningsho-
tad filial till ett blomstrande barnbibliotek. 
Lånen på ett år har ökat med starka 59%!
Äras den som äras bör, dvs Linda Spolén 
som har varit projektledare, alla hennes 
medarbetare, kulturchefen Lennart Lund-
blad (gärna iförd Pippiperuk eller harlekin-
mössa) och så förstås de förståndiga kom-
munpolitikerna som har beslutat det hela.
I beslutet låg dessutom att Barnens bibli-
otek ska vara ett kreativt kraftcentrum i 
kommunens arbete med barnkultur och kul-
tur i skolan.

KM

Barnens eget bibliotek i Sten-
hamra fyller 1 år

Grattis Åke!

på Sture Bibliotek

Bengt Hjelmqvists pris

till Åke Nygren!
Priset för framstående insatser på folkbibli-
oteksområdet, Bengt Hjelmqvists pris, till-
delas i år Åke Nygren, Kista Idea City och 
Regionbibliotek Stockholm.
   Ur juryns motivering: ”Åke Nygren har 
testat och implementerat olika verktyg för 
kommunikation mellan bibliotek och bru-
kare, som t.ex. virtuella mötesplatser, vi-
deokonferenssystem, microbloggning och 
podcasting.

Ett helt nytt bibliotek håller på att ta form 
i Fittja där biblioteket byggts om och om-
gestaltas totalt. I maj slår vi upp portar-
na för ivrigt väntande Fittjabor, men invig-
ning blir först i slutet av augusti, då allt är 
klart. Vi utlovar en riktig fest lördagen 29 
augusti!
   I det nya biblioteket får barnen ta den 
främsta rollen. Många barn i Fittja tillbring-
ar en stor del av sin fria tid i biblioteket. 
För dem ska det nu finnas gott om plats att 
läsa, skapa, spana, träffas och delta i ska-
pande verkstäder, skrivande, ord och bild. 
Det som barnen skapar ska de kunna visa 
upp och låna ut genom Demoteket. Det är 
inget stort bibliotek men det är ett rikt bib-
liotek med de allra yppersta av svenska och 
internationella barnböckerna. 
   Även de vuxna får sitt, färre hyllor men 
med rätt böcker och andra medier. Till det 
en välförsedd internationell tidnings- och 
tidskriftavdelning med gott om plats även 
för studier. En språkprofil är självklar i det 
internationella Fittja. Här är biblioteket vik-
tigt för möten och som en väg in i svens-
ka språket. Det nya biblioteket blir också 
en arena för program, möten och samarbe-
ten med Botkyrkas många kreativa aktörer. 
Här har vi t.ex. Botkyrka Community te-
ater, KomTek, Xenter, Kulturskolan, Fan-
zingo och kulturhuset Subtopia.
   Vi vill skapa ett bibliotek där själva rum-
met utstrålar kreativitet och lockar till upp-
levelser, läsande och skapande med ord i 
fokus. Tillsammans har arkitekter och bib-
liotekspersonal format ett livfullt rum med 
stora möjligheter, ett färgstarkt och varmt 
bibliotek där orientens djupblå möter orange 
och oxblodsrött som i en Kelim-matta. 
   Självbetjäning är en självklarhet och per-
sonalen möter besökarna direkt på golvet, 
alltid på samma sida om dataskärmen. 

Margareta Berg 
Botkyrka bibliotek

det. Sedan har de läst superhjälteböcker, 
tittat på film och pratat om sina läs- och 
filmupplevelser i grupp. Med Daniel Möll-
bergs ”Boken om superhjältar” som hand-
bok och med sina egna kunskaper och sina 
läs- och filmupplevelser i bagaget har de se-
dan börjat fila på sina superhjälteidentite-
ter. Utgångspunkten har varit att alla har 
något inom sig som skulle kunna (an)vän-
das till en superkraft.

   Många makalösa och spännande histo-
rier har växt fram. Vad sägs t.ex. om leo-
pardflickan, som kan spruta leopardungar 
ur händerna för att stoppa en superskurk 
från att förstöra skolans datorer? Eller Plut-
tan som kan göra sig så liten som fem cm? 
Eller Mörkerflickan, som bl.a. kan se i mör-
ker och som ska stoppa Dr Enorm från att 
förstöra skogen?
   Historierna produceras i ett samarbete mel-
lan skolan, biblioteket och författaren Kalle 
Güettler. Under resten av vårterminen kom-
mer 3-4:an på Skärsta friskola i Hallstavik 
att skriva ytterligare 20 nya, unika superhjäl-
tehistorier. De redan färdiga finns att läsa på 
Hallstaviks bibliotek. Där presenteras ock-
så de 13 superhjältarna med bilder och fak-
tarutor i en skärmutställning. 

Erika Markne
Hallstaviks bibliotek

Låna elmätare
Låna elmätare på biblioteket! Nu kan du som 
har bibliotekskort i Järfälla låna hem en eli-
mätare som mäter elförbrukningen hos din 
tv, hårtork eller dator. Lånetiden är en vecka 
och det är lång  kö för att få låna mätarna!
   Järfälla folkbibliotek fick elmätarna i sam-
band med en utställning om energirådgiv-
ningen i Stockholms län, men har valt att 
fortsätta låna ut dem även efterutställning-
ens slut.

Kerstin Gerén
Järfälla folkbibliotek

http://www.energiradgivningen.se/ 

Länk till Låna elmätare 

http://www.folkbibliotek.jarfala.se

/opac/search_result.aspx?

TextFritext=elm%C3%A4tare

Lenart Hellsing och musiklärarna Carin Lööf och 
Rikard Peterson  Foto: KM

Tebjudning med muffins

Stockholms tunnelbanebibliotek nummer 
två är nu invigt och ligger vid station Öst-
ermalmstorg, uppgång Birger Jarlsgatan. 
   Trappan eller hissen upp från den re-
noverade grå gången och man befinner sig 
i ett spännande hästskoformat bibliotek. 
Det mesta finns: mediejukeboxar, e-tidning-
ar, tidskrifter och böcker som med många 
framsidor klär väggarna. 
   En liten barnhörna i ena änden, en lugn 
vrå i den andra och så den rörliga delen på 
mitten. Ett bibliotek där det rör sig. Pro-
gram blir det också till hösten.

Bokakrobater

Grattis Barbro!

Svensk Biblioteksförenings pris, Gre-
ta Renborgs pris för marknadsföring 
har i år gått till Barbro 
Bolonassos, Fisksätra i Nacka.
Ur motiveringen: ”Barbro Bolonassos gör 
ett imponerande idogt och långsiktigt in-
terkulturellt biblioteksarbete som satt män-
niskan och språket i fokus och gjort Fisk-
sätra till en ockuperad frizon”. 

Inga Lundén vald till ny ordförande för Svensk Biblioteksförening
Vi ställer den klassiska frågan: Hur känns det? Det är ett stort förtroende och ett upp-

drag som kräver mycket men som också kommer att ge inspiration och kunskap tillbaka. 

Jag har fyra prioriterade områden: Innehållsdelning, Infrastruktur,Internationalisering och 

Inkluderande. Det är frågor som vi alla ska ta ställning till.

Grattis Inga!



Hur skulle du på detta lilla utrymme vilja formulera bibliotekets roll i
det nya gymnasiet?

Skolbiblioteket beskrivs ofta som någon form av vitalt organ, 
skolans hjärta, lunga eller hjärna och det är precis det som ett 
bibliotek ska vara tycker jag. En central samlingspunkt, en plats 
för inspiration och en plats där kunskap samlas, lagras och där ny 
kunskap skapas. 

Tumba gymnasium har en tydlig idrotts- och medieprofil, 
hur märker ni det på biblioteket?

Lärarna brukar ofta förlägga lektionspass i biblioteket. Det mest 
synliga är nog att de tycker om att ha utställningar hos oss. Just 
på idrotten redovisar de ofta i form av informativa affischer som 
vi ställer ut. Medieeleverna brukar också göra mycket roliga 
utställningar. Idag hade vi en annorlunda happening som eleverna 
på foto- och ljudinriktningen i åk ett låg bakom - en ljud- och 
bildinstallation. Det går 18 elever på båda inriktningarna och de 
hade fotograferat och spelat in ljud från de 18 pendeltågsstatio-
nerna längs med linjen som passerar Tumba. Tidigare i år hade alla 
medieettor en stor vernissage där de visade upp olika spelidéer 
som de arbetat fram (tänk dataspel). Jag tror även att skolans 
profilering syns när man tittar på våra hyllor.Vi köper in böcker 
som är riktade mot de program som finns. En kul parentes är att 
vi i personalen ofta får ställa upp som intervjuobjekt när medieele-
verna ska träna sig.

Vad önskar du dig mest av allt just nu?
Svår fråga. Vet inte om man ska önska sig fred på jorden eller vad 
man ska hitta på. Efter att ha läst Tusen strålande solar av Hosseini 
önskar jag att kvinnor ska få jämlikhet i de länder/kulturer där de 
fortfarande ses som andra klassens medborgare.

  

Hur arbetar ni på Tumba gymnasium med IKT-undervisning och 
källkritik?

Vi brukar oftast hålla lektioner i en datasal. Först pratar vi lite 
kort om informationssökning och källkritik, sedan får eleverna 
jobba med uppgifter som vi satt ihop. Det vanligaste är att 
svensklärarna bjuder in oss i åk 2 i samband med att eleverna 
ska göra en fördjupning inom ämnet. Där står det tydligt att en 
del av måluppfyllelsen är att arbeta källkritiskt. Vi brukar låta 
eleverna jämföra webbsidor och reflektera utifrån Kolla källans 
lathund för källkritik (från Skolverket). Dessutom knyter vi an till 
det ämne de valt, och låter dem söka information om det i olika 
typer av källor samtidigt som vi handleder dem.

 
Ni erbjuder ju tjänsten Boka en bibliotekarie, vad innebär det i
praktiken?

Det innebär att man får ostörd tid för informationssökning tillsam-
mans med mig eller min kollega. Hittills är det framför allt hand-
ledare till projektarbetet som har bokat in sina grupper hos oss 
när de haft svårt att komma igång med sina projekt. Då får vi höra 
vad de ska jobba med och kan följa upp det senare när vi träffar 
eleverna i biblioteket. En viktig tanke med tjänsten är att visa att vi 
är tillgängliga. Vi har även kört en affischkampanj som heter Fråga 
bibblan! för att visa eleverna att vi finns här för dem.

Tips på en bra bok, tack!
Kafka on the Shore av Murakami är en av de största läsupplevel-
serna jag haft någonsin. Bästa diktboken jag läst på sistone är 
Olivia Berghdals Demo. Hon besökte oss på världsbokdagen i år 
och det kändes verkligen att hon är en talang som kan gå hur långt 
som helst. 
___________________________________
Ställde frågorna gjorde 
Kerstin af Malmborg 
Regionbibliotek Stockholm 

Foto:Privat

SEX 
FRÅGOR 

TILL

Har pluggat engelska, 
litteraturvetenskap, 

svenska och biblioteks- och 
informationsvetenskap

i Uppsala. 
Har jobbat drygt tre år 

som bibliotekarie på 
Tumba gymnasium, 

den första fasta tjänsten.

Gillar tävlingar och 
långdistanslöpning.

Lina Eriksson


