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Digital satsning lyfter folk-
biblioteken som institution

Digidel är en exakt kampanj på det sättet att det finns faktiska siffror på hur många medborgare i varje län som ska bli digitalt delakti-
ga under kampanjens tre år.  I Stockholms län handlar det om 105 000 personer.
Regionbiblioteket kommer att dra sitt strå till stacken bland annat tillsammans med Länsbildningsförbundet. Flera av kommunbiblioteken 
tar fram egna åtaganden för detta arbete och uttrycket ”ökad digital delaktighet” finns med i såväl biblioteksplaner som verksamhetspla-
ner. Kampanjen är nationell och det är glädjande att både Kungliga biblioteket och Svensk Biblioteksförening aktivt finns med i arbetet.

Men biblioteken kan inte enbart jobba med den digitala delaktigheten. Det finns flera andra utmaningar, en av de viktigaste är naturligt-
vis att öka läsandet. Undersökningar visar att läsandet minskar och att biblioteken inte når de grupper som kanske allra mest behöver 
dem. Inspirerade av framgångarna för Digidel, kan det vara dags att även göra läsningen till en kampanjfråga. Det finns gott om frågor 
att diskutera och försöka lösa i ett större sammanhang: Varför minskar läsandet? Är det omanligt att läsa? Ska vi nöja oss med ”snutt-
läsning”? Det här är av tradition bibliotekens kärnfrågor – men de förtjänar att lyftas och granskas på nytt.

Kungliga biblioteket har haft sina 100 första dagar och nu ser vi fram emot en tydlig 
nationell strategi – också i praktisk handling. På Biblioteksdagarna presenterades 
spelsystem och spelartrupp inför kommande säsonger. Det är väldigt bra med KB:s 
lyhördhet, att man tar intryck av vad många tycker och att det finns en viss 
demokratisk bredd på den struktur som byggs upp. Men nu behöver de också 
lägga kraft på spelidéer för att få grepp om framtiden. I höst byter man coach 
– och det kan förstås få stor betydelse för den fortsatta matchen.

Regionbiblioteket önskar er en god, glad och varm sommar!

Den 5 april var den offentliga starten för kampanjen Digidel 2013. En kampanj som bygger på 
samverkan mellan många olika organisationer och där inte minst det nära arbetet mellan folk-
biblioteken och folkbildningen inom projekt IKT-lyftet har varit en viktig injektion. Redan nu 
tycker jag att det är rimligt med stora ord: Digidel lyfter frågor som är viktiga i ett demokra-
tiskt samhälle. Kampanjen har på ett självklart sätt placerat folkbiblioteken i centrum för det-
ta. När man sen ser hur bra bibliotekens verksamhet ger faktiskt innehåll åt de stora orden, 
så är det bara för mig att göra vågen. Vad man gör skiljer sig från bibliotek till bibliotek, men 
överallt finns frågorna med i vardagen. 
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BIBL och förnamn och efternamn i meddelanderutan.

Pedagogstockholm.se – en webbsajt för lärare och pedagoger i 
Stockholms skolor
Pedagogstockholmblogg.se. ”Vad gör de i biblioteket?” Tre skol-
bibliotekarier vill uppdatera bilden av skolbiblioteket och vad 
som händer där.

Inte bara på svenska. TPB (Talboks- och punktskriftsbiblioteket) 
har en affisch på 21 olika språk om att det finns talböcker  på ca 
50 språk. Beställ från tpb trycksaker
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Ner och upp med barnbiblioteken  

 Foto: Privat

Det största problemet var dock just då att 
barnbibliotekarierna var så modlösa ef-
ter den ekonomiska krisens neddragningar 
och omorganisationer, som inneburit kraf-
tigt minskade resurser. Tiden räckte inte till 
för den verksamhet som byggts upp under 
de förhållandevis goda åren och många var 
vilsna och visste inte hur de skulle prioritera 
i det nya läget. (Det gällde för övrigt även 
annan bibliotekspersonal, inkl. cheferna. På 
Länsbiblioteket var vi bekymrade över de 
”klagomurar” som utbröt vid varje möte, 
oavsett ämne.) Hur skulle jag kunna bidra 
till ny arbetsglädje och skapa intresse för 
utvecklingsarbete? Ett första steg blev att 
jag och Larry Lempert (som blivit konsu-
lent på SSB strax före mig) ordnade en två-
dagarsträff på scouternas lägergård Gilwell-
stugan utanför Katrineholm med ett tjugotal 
deltagare. Det fick inte kosta något så alla 
fick ta med sig lakan och maten lagade jag 

själv. Den första dagen var det fritt fram att 
ventilera alla sina problem och den andra 
dagen ägnade vi åt en mera framtidsinrik-
tad diskussion. Samtalen pågick hela kväl-
len och många har efteråt sagt att det var 
så bra att få tid att prata av sig, för att se-
dan kunna ta nya tag. Vi lärde också kän-
na varandra lite närmare.
IT för barn

   Ett resultat blev att jag startade projek-
tet IT på folkbibliotekens barnavdelningar, 
som pågick åren 1991 – 1994. Barnbiblio-
teken hade kommit på efterkälken när det 
gällde IT-utvecklingen och vi måste hitta 
former för datoranvändningen på barnav-
delningarna. Det var ett stort projekt som 
fick bidrag av dåvarande NUTEK och Kul-
turrådet och bestod av flera delar. Fem bib-
liotek deltog med datorverkstäder, utlåning 
av cd-rom-spel och  introduktion i ordbe-
handling (OBS att detta var innan Internet 

kommit i allmänt bruk!). Vi utvecklade ock-
så ett datorspel om hur man hittar på bib-
lioteket, De mystiska tecknen, startade ett 
arbete med barnämnesord för barn i biblio-
tekskatalogerna och översatte den danska 
bibliotekskatalogen Bokhuset till svenska 
i ett samarbete med flera bibliotek. Detta 
kompletterades med en rad studiedagar om 
olika IT-relaterade ämnen. 
   Jag vågar påstå att projektet spelade en 
stor roll för datormognaden bland barn-
bibliotekarierna men De mystiska tecknen 
och Bokhuset kunde tyvärr inte utvecklas 
vidare. Det fanns inga pengar för det vikti-
ga ”produktifieringsarbetet” men ett pro-
blem var också att båda programmen var 
gjorda på Mac-datorer (de enda som då er-
bjöd lämpliga verktyg) och sådana fanns inte 
på biblioteken. Användarperspektivet hade 
inte heller slagit igenom, så få personer in-
såg det ikonbaserade Bokhusets potential. 
Tajmingen var alltså dålig. (Jag hoppas att 
Biblioteksmuseet vill ta emot de båda pro-
grammen som tidiga experiment!) Ett po-
sitivt resultat av projektet var att jag fick 
goda kontakter i Danmark och jag har se-
dan dess arbetat med flera nordiska projekt, 
bl.a. om ämnesord, som blev ett stort pro-
jekt och projektet I gulvhøjde. 
Ny målsättning

   Efter ett 90-tal, då jag, trots goda insat-
ser från Länsbibliotekets sida med studieda-
gar, kurser, mindre projekt och skrivarläger 
(10 st!), inte tyckte att barnbiblioteksverk-
samheten utvecklades tillräckligt, började 
jag fundera på ett mera strategiskt arbets-
sätt. Då hade jag byggt på min gamla bibli-
otekarieutbildning med en magisterexamen 
och skrivit en uppsats om referensarbetet för 
barn på biblioteken i Flemingsberg och Täby 
. Jag kände att jag var bättre rustad för mitt 
konsulentarbete. Jag arbetade också med ett 
barn- och skolbiblioteksprojekt i Sydafrika i 
BiS regi under några år och det gav mig nya 
perspektiv och värdefulla erfarenheter. Den 
tidigare målsättningen för barnbiblioteken 
som SAB hade antagit 1975 var delvis för-
åldrad och jag insåg att en ny målsättning 

När jag kom till Länsbiblioteket i Stockholms län 1989 hade min företräda-
re Britta Dreborg dragit igång samarbetet med BVC på regional nivå och det 
hade jag själv haft god nytta av som barnbibliotekarie i Vallentuna. Brittas stu-
diedagar om barnlitteratur på andra språk var också mycket uppskattade bland 
barnbibliotekarierna (även av mig) och helt nödvändiga för att förbättra till-
gången på böcker från andra länder och kunskaperna hos barnbibliotekarier-
na. Som ny konsulent ville jag dock ta itu med andra ämnen som barnbiblio-
tekarierna förväntade sig insatser inom, bl.a. när det gällde IT-utvecklingen på 
barnavdelningarna. 
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var en nödvändig startpunkt. Vi var några 
konsulentkolleger som påbörjade en mål-
sättningsdiskussion utifrån FN:s Barnkon-
vention och efter ett stort förankringsar-
bete antog Svensk Biblioteksförening 2003 
vårt förslag som nationella rekommenda-
tioner för folkbibliotekens barn- och ung-
domsverksamhet. Rubriken På barns och 
ungdomars villkor valdes för att markera 
det viktiga skiftet från ett biblioteks- till ett 
barnperspektiv. 
Projekt!

   De följande projekten Hissa segel och byg-
ga vindskydd, DOFF och Läskonster, som 
vi konsulenter och utvecklingsledare inom 
LIM-området har genomfört, är alla utveck-
lade ur På barns och ungdomars villkor. De 
har också fått stor betydelse för barnbib-
lioteken i övriga delar av landet. Den se-
naste satsningen är 5 punkter för bibliotek 
på barns och ungdomars villkor, med bl.a. 
fortbildning om barnperspektivet för che-
fer och övrig bibliotekspersonal. Nu finns 
också en broschyr för barn om deras rät-
tigheter på biblioteken i form av en ”lop-
pa”, som barnen kan vika ihop och leka 
med. Nätverket mellan konsulenterna och 
utvecklingsledarna vid länsbiblioteken är 
alltid en stor tillgång! 
Andra projekt med strategisk betydelse för 
barnbiblioteken har varit ett medieplane-
ringsprojekt med Malin Ögland som pro-
jektledare och statistikprojektet Mäta och 
väga. 
Stöd och uppmyntran

   Men arbetet på Regionbiblioteket är inte 
bara projekt. Det yppas ibland en viss skep-
sis på biblioteken mot alla projekt som Re-
gionbiblioteket drar igång. Visserligen ska 
de vara väl förankrade på biblioteken, men 
dessa har olika behov och det är naturligtvis 
svårt att göra insatser som passar alla sam-
tidigt. Projekt är nödvändiga genom att de 
ger möjlighet att fokusera på ett ämne eller 
en fråga. Men BVC-samarbetet ska exem-
pelvis utvecklas återkommande och Bokju-
ryn kräver sina insatser. Och lika viktigt är 
att stödja biblioteken i det dagliga utveck-

lingsarbetet. Det är egentligen inte så svårt 
att delta i projekt, men att driva en kontinu-
erlig verksamhet av hög kvalitet i ständig ut-
veckling genom alla yttre förändringar med 
arbetsglädje och med ett levande barnper-
spektiv, det är det svåra! Och stöd kan man 
ge i samtal, vid besök, genom uppmärk-
samhet både på problem och goda insatser, 
genom uppmuntran och konstruktiva dis-
kussioner, i utredningar och utvärderingar.   
Själva idén

   Kontakterna med barnbibliotekspersona-
len och besöken på biblioteken har varit en 
källa till ständig glädje genom åren. Jag har 
besökt de allra flesta av länets bibliotek och 
följt många barnbibliotekarier från deras 
första jobb, genom giftermål och småbarns-
år, duster med chefer, spännande utveck-
lingsarbeten och nya jobb med nya utma-
ningar. Barnverksamheten är utmärkt på de 
flesta håll i vårt län och vi ser nu framväx-
ten av bibliotek med nya inriktningar och 
speciella målgrupper, som Luma bibliotek 
i Hammarby sjöstad, TioTretton i Kultur-
huset och Norrvikens småbarnsbibliotek i 
Sollentuna. De vittnar om kreativitet och 
nytänkande. Jag hoppas bara att själva bib-
lioteksidén hålls levande i de nya skepna-
der som barnbiblioteken antar och önskar 
särskilt att biblioteken i de mångspråkiga 
områdena också får bättre resurser för sitt 
viktiga arbete!

Lena Lundgren 

Tack!
Ett stort och varmt tack för alla vackra blom-

mor, alla trevliga presenter och alla hälsningar 

med anledning av min pensionering! Tyvärr ram-

lar kort bort och blandas ihop och jag är rädd 

att jag inte har lyckats nå er alla. Tack också för 

alla bidrag till BiS´s Västsaharainsamling! Nu går 

Monika Zaks bok Pojken som levde med strut-

sar på arabiska  snart i tryck.

Lena Lundgren

Med hjälp av bidrag från Svensk biblio-
teksförening testade skolbiblioteken Ekerö 
fokusgrupper som verktyg för skolbiblio-
teksutveckling. Hur använder Ekeröelever 
mellan åtta och femton år olika medier på 
sin fritid? Lär barnen sig något av att använ-
da olika medier? Dessa frågor ville Ann-Ma-
rie Häggman, Carina Sandquist och Taina 
Lavikainen på skolbiblioteken Ekerö för-
djupa sig i när de kallade elever till struk-
turerade gruppsamtal,fokusgrupper. Elever 
från Ekebyhovskolan och Tappströmssko-
lan i Ekerö deltog i studien. Fyra grupper 
om sex till sju elever träffades vid ett tillfäl-
le i december 2010. Elever från två närlig-
gande årskurser blandades i samma grupp. 
Tre skolbibliotekarier ledde samtal, anteck-
nade och observerade.
   Resultaten som fokusgrupperna gav var 
ett antal ingångar att diskutera skolbiblio-
teksutveckling i kommunen: Vilka medier 
som borde ges plats i framtidens skolbib-
liotek, vad lokalen betyder och hur elever-
nas informationssökningsstrategier föränd-
ras uppåt i åldrarna.
   Läs hela rapporten på http://wp.me/
pOlB5-6z

Taina Lavikainen
Skolbiblioteken Ekerö

Fokusgrupper på 
skolbiblioteken Ekerö

Annmarie Häggman, Taina Lavikainen, Carina 
Sandquist          Foto: Cecilia Bengtsson
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   Skolans huvudman är föreningen Nor-
den och den grundades 1958. Den har ett 
internat och ligger på en ö med en vägbank 
i Mälaren. Skrivarkursen är kanske mest 
känd. Dessutom finns allmän kurs, naturens 
medicin, dokumentärfilm, bildjournalistik, 
friskvård och praktikant- och resandekur-
sen samt Kämpe-enheten. Det nordiska per-
spektivet syns på skolan på olika sätt. Vi får 
norska böcker från norskt kulturråd konti-
nuerligt.Vi har dagstidningar och tidskrif-
ter på de nordiska språken och från det fin-
landssvenska området. Skolan gör resor till 
de nordiska länderna samt får besök.
Biblioteket 

   Biblioteket ligger centralt i skolan och har 
öppet dygnet runt. Två personer är anställ-
da i biblioteket.
   Jag, bibliotekarie, på 75 % och en bib-
liotekskanslist, Karena Rignell, på 50 %. 
25% av min tjänst har jag på Håbo biblio-
tek. Kursdeltagarna lånar material på egen 
hand via ett manuellt system där de skri-

Nordens folkhögskola 
Biskops-Arnö

ver namn o datum på bokkorten. Framö-
ver hoppas jag att cirkulationen av böcker 
och annat material blir datoriserad. Biblio-
tekskatalogen är datoriserad och beståndet 
uppgår idag till ca 20 000 böcker totalt. En 
databas har jag hunnit skaffa och det är 
ALEX – författarlexikon
Bokcirklar

   Under hösten 2010 inledde jag arbetet 
med att ha bokcirklar för kursdeltagarna  
vilket var ett starkt önskemål från perso-
nal och ledning.  En särskild bok eller text 
läses och diskuteras vid ett eller fler tillfäl-
len. Vid det första tillfället fick kursdelta-
garna välja bok och då valde de Richard 
Bachs bok Måsen. Jag inledde samtalet med 
några förberedda frågor men samtalet fick 
sedan ta sin egen väg. Biblioterapi /littera-
turterapi är ett ämne som intresserar mig 
men som jag bara har börjat nosa på.  Kan-
ske innehåller bokcirkeln då och då inslag 
av litteraturterapi utan att jag eller någon 
av de deltagande är medveten om det? Vid 

ett senare tillfälle under hösten hade bok-
cirkeln tema:  ”Böcker som förändrat/beri-
kat mitt liv”. Bokcirkeln är ett tillfälle då 
deltagare från olika kurser kan mötas i ett 
samtal – inte bara studera,  äta, sporta el-
ler basta tillsammans. Vid ett tillfälle i hös-
tas blev bokcirkeln en nordisk mötesplats 
då en grupp finska universitetsstuderande 
spontant deltog i bokcirkeln då vi pratade 
om Alice Munros noveller. Resultatet blev 
att vi senare läste Hallonbåtsflyktingen av 
Miika Nousiainen som de finska gästerna 
föreslog. I Folkhögskolans praktiker i för-
ändring, 2009, skriver Paldanius och Alm 
om gruppens betydelse för folkhögskolean-
dan och folkhögskolemässigheten. Bibliotek 
nämns inte på många ställen i  artikeln men 
jag vill se detta som ett av flera exempel på 
bibliotekets verksamheter som bidrar till att 
ge kursdeltagarna en specifik känsla av vad 
en folkhögskola har att ge.   
Informationssökning

   Jag hjälper dagligen kursdeltagare indi-
viduellt i biblioteket med informationssök-
ning via t ex
• tryckta källor i bok- eller artikelform
• bibliotekskatalogen
• databaser som Artikelsök, Alex förfat-

tarlexikon, Mediearkivet 
• internet – hur gör man en bra respek-

tive mindre bra sökning i till exempel 
Google? Vad är en länkkatalog där ut-
valda länkar samlats efter ämne?

Informationssökning på lektionstid är  ett 
område att förbättra och systematisera.Här 
tar jag upp källkritik, databaser och infor-
mationssökning ur olika aspekter, beroen-
de på vilket ämne som var aktuellt. Jag tror 
att man får bäst resultat de gånger då man 
är ute efter något specifikt, då det finns en 
inbyggd ”hunger” efter något.  
Samarbetet lärare-bibliotekarie

   Jag får mail från kursansvarig på allmän 
kurs med aktuellt tema-schema samtidigt 
som lärarna får den. Det uppskattar jag. Det 
gör att jag har god tid på mig att söka in-
formation. Jag deltar ännu ej på planerings-
möten med lärarlagen t ex inför olika tema-

Vad innebär det att arbeta i en skolform där verksamheten formuleras utifrån 
folkbildningsuppdraget och utifrån deltagarnas behov och inte styrs av centralt 
formulerade kursplaner?Maria Norberg arbetar sedan augusti 2010 på biblio-
teket vid föreningen Nordens folkhögskola Biskops-Arnö.

Foto:  Lysa Öster
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arbeten. Det känns som ett naturligt nästa 
steg för att komma längre i samarbetet. Här 
hämtar jag inspiration från C C Kuhlthaus 
bok Informationssökningsprocessen. Boken 
erbjuder ett omfattande program i flera steg 
för att handleda elever genom uppgiften att 
samla information för ett självständigt för-
djupningsarbete. 
   Jag och en lärare som gått folkhögskole-
lärarprogrammet har pratat om att tillsam-
mans lägga upp B-kursen i svenska. Den-
na idé som kom från läraren vore mycket 
intressant att få möjlighet att  genomföra. 
Den kan, om det finns intresse bland flera, 
dokumenteras och presenteras på t ex BIFF-
bloggen och i tidskriften Folkhögskolan. 
I c-uppsatsen Vad spelar biblioteket för roll 
på folkhögskolan? skriver Eva Fridlund om 
David Loertschers taxonomi som innehål-
ler totalt tio nivåer för att beskriva skolbib-
lioteksanvändande. Vid nivå 1 är bibliote-
ket närmast att beskrivas som en lagerlokal. 
Nivå 2 innebär sporadisk användning av 
biblioteket. Strukturerad planering utmär-
ker nivå 3. Nivå 4 uppnås då bibliotekarien 
aktivt bidrar med sina specialkunskaper och 
är maximalt involverad i det pedagogiska 
utvecklingsarbetet. På denna nivå är biblio-
tekarien  kollega med läraren. Jag upplever 
mig vara på olika nivåer i olika skeden. Med 
tiden kommer det att utkristallisera sig var 
vårt samarbete på skolan verkligen befin-
ner sig. Vissa stunder är jag på de lägre ni-
våerna och stundtals upplever jag mig vara 
över nivå 5 som utmärks av flyktig plane-
ring och ibland ännu högre ändå.
   Skrivarkursens lärare ger mig kontinuer-
ligt inköpsförslag samt berättar vilka som 
är f d kursdeltagare. Det tar tid att på egen 
hand lära sig detta då så många publice-
rats genom åren, vare sig det gäller förfat-
tare eller fotografer. Böcker skrivna av f d 
deltagare samt lärare på skolan får en grön 
prick på bokryggen och skyltas med på ett 
särskilt bord i biblioteket. I bibliotekskata-
logen skriver man in att det är en f d delta-
gare eller lärare.

Folkbildningsuppdraget och biblioteket

   En av lärarna som jag samarbetar med 
säger följande om folkbildningsuppdraget: 
”Det innebär en stor frihet att lägga upp 
studierna efter individen. Man har möjlig-
het att utgå från var kursdeltagaren befin-
ner sig i sin kunskapsutveckling och inte där 
den borde vara (enligt de centralt planera-
de målen). Det är helt annorlunda mot att 
arbeta i den kommunala skolan/gymnasiet/
komvux, som att byta perspektiv helt. Istäl-
let för att börja med att titta på målen för 
kursen utifrån och uppifrån, tittar vi först 
på individen och kommer överens om vad 
han/hon vill och behöver studera och i vil-
ken omfattning.” 
   I biblioteket träffar jag kursdeltagarna in-
dividuellt och kan arbeta helt utifrån vars 
och ens förutsättningar.
   Kan biblioteket bidra till att stärka och ut-
veckla demokratin? Möjliggöra för männis-
kor att påverka sin livssituation och skapa 
engagemang att delta i samhällsutveckling-
en?  Utjämna utbildningsklyftor och höja 
bildnings- och utbildningsnivån? Bredda in-
tresse för och öka delaktigheten i kulturli-
vet? Ja, tveklöst. 
   En fråga är nu aktuell: På vilket sätt om-
fattas folkhögskolorna av den nya lagen 
om skolbibliotek? Är inte folkhögskolor-
na undantagna från övriga skollagar - och 
då även i det hänseendet? Detta är en vik-
tig och intressant fråga. Vad vill skolorna 
med sin verksamhet? Hur ser man på bib-
liotekets roll? 
   Slutligen – på Biskops Arnö är vi stolta 
över att ha två författares bibliotek, Tora 
Dahls och Jan Fridgårds.

Maria Norberg
Biskops-Arnö bibliotek

Bibliotekarie 
i den sociala 
tidsåldern
I vår lanseras en ny bibliotekstjänst i Sveri-
ge. En tjänst som på bred front hjälper våra 
invånare med olika problem som de brot-
tas med. I vardagen, i studierna, på fritiden 
och på jobbet. 
Det är en tjänst som gör det bibliotekarier 
alltid har gjort, nämligen väglett, informe-
rat, diskuterat, sökt och hänvisat. Nästan 
200 bibliotekarier i Sverige är inblandade i 
den här tjänsten, som snart finns i en dator 
eller surfplatta nära dig.
Tjänsten är Bibblan svarar. Fråga biblioteket 
– men på ett nytt sätt. Bibliotekariens upp-
sökande och resonerande förmågor kom-
mer att stå i fokus, när användare kan ställa 
frågor via e-post direkt till tjänsten på fle-
ra olika språk, men också få svar från en 
bibliotekarie utan att de ens väntat sig det. 
Genom att söka upp frågor som ställs på t 
ex Twitter, får Bibblan svarar en automa-
tisk spridning, och bibliotekens resurser kan 
upptäckas av många fler.
Är du intresserad av, och någorlunda kun-
nig på, sociala medier och av att utveckla 
ditt arbetssätt som bibliotekarie? Hör då av 
dig till undertecknad!

Anna-Stina Takala
Regionbibliotek Stockholm

Samordnare för Bibblan svarar
anna-stina.takala@stockholm.se
Twitter: @Bibliobuster
Läs mer: http://vrsamtalet.wordpress.com 

Foto:  Lysa Öster
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Läsningen är liksom skrivandet en konst, 
påstår Harald Hultqvist, journalist och kon-
sult. Som många deltagare i bokcirklar har 
kunnat konstatera är slutet på boken bara 
början. Läsaren blir medskapare och lär sig 
läsa på ett reflekterande sätt genom att dis-
kutera boken i ett samtal. På så vis skapas 
en dialog både med boken och med andra 
människor, menar Harald. Hur bör man läsa 
då? Pröva att läsa tvärtom – rafsa igenom 
Finnegans Wake och läs Stieg Larsson lång-
samt och begrundande!
Litteraturvetaren och kritikern Ingrid Elam 
gav historiska tillbakablickar på läsning och 
uppehöll sig särskilt vid 1800-talet  som blev 
det stora genombrottet. Modernare tryck-
pressar, distribution och husförhör hade 
störst betydelse. Bildning blev ett maktme-
del i nationsbygget. Men läsningen fick inte 

Hur läser läsaren? 
gå till hur som helst. Man föredrog högläs-
ning – av en man – kvinnor skulle helst inte 
läsa ensamma, det var farliga saker. Tex-
terna behövde tolkas och kontrolleras an-
sågs det.
Ingrid Elam berättade också om litteraturve-
tenskapens födelse, feministisk läsning, lit-
teraturen i skolan, omläsningen och myck-
et annat intressant.
Rebecca Bachmann, Stadsbibliotekarie på 
Lidingö, Anna-Stina Takala, Regionbib-
liotek Stockholm och Hanna Westö Ols-
son, Kista bibliotek samtalade om alterna-
tiva sätt att läsa, med öronen, och hur det 
på verkar läsningen och skrivandet. Först 
och främst är man läsare, berättelsen är det 
centrala, men den kan bli tillgänglig på så 
många fler sätt och för så många fler. Här 
är biblioteken rätt så traditionella och bor-
de blanda de olika formaten i stället för att 
ha speciella hyllor för vart och ett.
 Konferensen bjöd också på Kristina Alex-
andersson, lärare och projektledare, som 
använder sociala medier för att berika och 
utveckla sina elevers läsning och Owe Wik-
ström, professor och författare, som har 
många tankar och råd om läsning. Han pra-
tade inspirerande om högläsning, om den 
empatiska läsningen, om omläsning, strö-
vande läsning, långsam läsning och den vik-
tiga motsträviga läsningen. Den motsträvi-
ga provocerar oss och motståndet gör att 
vi formulerar vår egen övertygelse, menar 
Wikström.
Dagen avslutades med att Gunnel Arvids-
son Nilsson, medieansvarig vid Danderyds 
bibliotek, gav oss dikter som hon var sär-
skilt fäst vid och brukade rekommendera 
när låntagare ber om tips på poesi i olika 
situationer.
En rik konferens!

KM

I regionbibliotekets andra konferens 
i serien om Läsaren undersöktes hur 
man som läsare läser på olika sätt och 
vad man får ut av läsningen. Här följer 
ett kortfattat referat av dagen.

Owe Wikström Foto: Lisbeth Schoultz Kaplar

Till sportlovet öppnade vi ett nytt biblio-
tek på plan 2 i Kulturhuset i Stockholm,  
TioTretton. Det är ett bibliotek för tio till 
trettonåringar. Det får bli en punkt efter 
den meningen eftersom vi faktiskt inte släp-
per in någon under tio eller över tretton år. 
Vårt mål är att skapa en fristad för vår mål-
grupp där de kan läsa, skapa, berätta, filma, 
baka, sy eller sjunga sina drömmars berät-
telse. Dock värnar vi starkt om den fantas-
tiska möjlighet som nästan bara ett biblio-
tek kan ge, nämligen att besökarna också är 
varmt välkomna att bara krypa upp i en ko-
kong, sträcka ut och göra absolut ingenting. 
   Vi arbetar med berättelser som ett övergri-
pande tema. Både att skapa berättelser och 
att uppleva berättelser. Vi vill skapa en plats 
där det finns plats för så många olika for-
mer för berättande som möjligt för att alla 
barn ska kunna hitta en ingång som passar 
just dem. Om man älskar att läsa ska man 
känna att man har hamnat precis rätt men 
om man är en elvaåring som absolut inte gil-
lar att läsa böcker ska det finnas en uppsjö 
andra ingångar till berättande att inspireras 
av. Vi vill blanda och korsbefrukta alla de-
lar av vår verksamhet till exempel animera 
ett långkok i köket eller flytta studion ut i 
biblioteket och sampla ett biblioteksbesök. 
Vi sex personer som arbetar på TioTretton 
är anställda som processamordnare inom 
fyra olika områden: Två  med huvudansvar 
för litteratur, program och skola, två för 
digitalt skapande, en för kropp och knopp 
och en för film och musik. I skapandet av 
TioTretton har vi engagerat barn under hela 
processen. Två saker var väldigt tydliga hos 
barnen när det gällde vilken typ av personal 
de ville möta på TioTretton. De skulle ha 
massor av tid, och de skulle inte veta allt. 
Dessa två saker försöker vi ta fasta på i vår 
verksamhet. Att på allvar visa att vi har tid, 
eller tar oss tid att se och möta våra besö-
kare. Det kan betyda allt från det självkla-
ra att prata med dem som själva tar initi-
ativ till ett samtal, men även att hela tiden 
visa sig öppen när man arbetar i den öpp-

TioTretton.
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Komplexitet, nätverkande, framtidstro, 
samverkan, struktur, IKT, kunskapssyn, 
digitalt, tankeväckande, erfarenhetsutby-
tande, olika, inspiration, möten och bib-
liotekarier äger. Med dessa ord avslutade 
deltagarna gemensamt 2011 års NIK-kon-
ferens som i år ägde rum på Rosendalsgym-
nasiet i Uppsala. 
   Konferensens innehåll handlade om 
Gy2011, digital kompetens, samverkan mel-
lan bibliotekarie och lärare kring att integre-
ra informationsfärdigheter i undervisningen 
och digital delaktighet med mera. Mellan de 
olika föreläsningarna fanns det tid för delta-
garna att gruppvis diskutera frågor.
Samverkan

   Några saker som återkom under hela 
dagen var: Behoven att överbygga glap-
pet mellan bibliotekarier och lärare. I och 
med Gy2011 finns det stöd i såväl läropla-
ner som andra styrdokument för samarbe-
te. Annika Lantz-Andersson uppmanade 
alla bibliotekarier till att våga ta plats som 
bibliotekarie och visa vägen. Ett sätt är att 
samarbeta kring olika ämnesövergripande 
teman  och väva in informationsfärdighe-
ter i elevernas lärandeprocesser. Såväl Lisa 
Roos som Göran Brolund berättade hur de 
konkret prövat olika sätt att arbeta kring 
det på sina skolor.
Digital delaktighet

En annan sak som återkom var digital del-
aktighet. Johan Linder och Christina Mån-

Göran Brolund, Lisa Roos och Kristina Alexanderson        Foto: Cecilia Bengtsson

Rapport från NIK-konferensen på Rosendalsgymnasiet

berg från skolverket poängterade att digital 
kompetens och digital delaktighet genom-
syrar Gy2011 och att det finns med i såväl 
examensmål som ämnesplaner. I den grupp 
som jag deltog i pratade vi mycket om vik-
ten att vara digitalt delaktig och att det finns 
olika nivåer av detta. Det handlar om att 
själv vara producent och delaktig i dialo-
gerna på webben för att få en djupare för-
ståelse för vad det innebär att vara digital 
delaktigt. Det ställer också andra krav på 
informationskompetens och behoven blir 
påtagligare. Det räcker således inte att ut-
rusta elever och personal med varsin da-
tor, det måste finnas en pedagogisk tanke 
och en plan.
Kunskaper för framtiden

En tredje fråga som återkom är frågan om 
vilka kunskaper det är viktigt att elever-
na får med sig under sin skoltid. Läropla-
ner och andra styrdokument ger ramar men 
det är viktigt att ständigt föra dessa dialo-
ger. Även rektorn på Rosendalsgymnasiet 
reflekterade i sitt inledningstal över ”Vad 
elever behöver för att klara sig i högre stu-
dier och för yrkeslivet.” Informationskom-
petens är utan tvekan en av de viktigaste! 
   Slutligen vill jag passa på att tacka Ro-
sendalsgymnasiet för ett fantastiskt motta-
gande och generositet.

Cecilia Bengtsson
Ekerö bibliotek

na verksamheten genom att hänga med en 
bok, virkning eller dator ute i biblioteket, 
bland besökarna. Vi vet inte allt och barnen 
vet inte allt, men tillsammans kan vi upp-
täcka och lära oss. Därför är det viktigt att 
vi som personal också sätter oss själva i si-
tuationer där vi inte har något svar eller nå-
gon lösning. 
   På förmiddagarna jobbar vi med skol-
klasser. Under våren har vi haft tema Makt 
och jobbat med två olika workshops. En 
om teknikens makt och en filosofiverkstad 
om makt, mobbing och ansvar där vi arbe-
tat tillsammans med Cirkus Lokomotiv. På 
fredagar tar vi emot skolklasser för bok-
samtal. Klockan tre öppnar vi biblioteket 
för alla tio- till trettonåringar. Vi har även 
öppet på helger.  

Amanda Stenberg
Kulturhuset i Stockholm

Besök gärna vår blogg: 

http://tiotretton.wordpress.com 

för att kika på allt vad våra besökare 

pysslar med. 
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Bokjuryn startar i Vaxholm

När Bokjuryn startade i Vaxholm ägnade Jo-
hanna och hennes kollega, Lotta, sig främst 
åt att etablera Bokjuryn som koncept. Bibli-
oteket ordnade boktipsarkvällar med Bokju-
rytema för allmänheten samt pratade om 
Bokjuryn vid klassbesök. Johanna samarbe-
tar med lärarbibliotekarier och bokombud 
på förskolor och genom dem får hon hjälp 
med att sprida Bokjurymaterialet. Gemen-
samt har de diskuterat fram formerna för 
arbetet med Bokjuryn. På förskolorna har 
t.ex. Bokjurybokpåsar fått stor genomslag-
skraft. Påsarna är fyllda med böcker aktuel-
la för Bokjuryn och lånas ut till förskolorna. 
Första året fick de förskolor som lämnade 
in röster behålla sin bokpåse. Även i år har 
Johanna satsat på bokpåsar. Urvalet till på-
sarna görs från den s.k. 100-listan, den af-
fisch från Bokjuryn som presenterar några 
av årets böcker. En anledning till att urva-
let görs från 100-listan är att den blir ett an-
vändbart redskap i röstningsarbetet.
Bokjuryn och Bokklubben

Bokjuryn i Vaxholm. Foto: Eva Claesson 

Bokjuryn i Vaxholm

På biblioteket i Vaxholm arbetar Johanna Nylund som barn- och ungdomsbib-
liotekarie. Sedan 2006 är Bokjuryn ett stående inslag. Arbetet med Bokjuryn 
har varierat med allt från bokpåsar till förskolorna till att bokklubben väljer 
sina favoriter.

   I Vaxholm finns en populär bokklubb för 
barn i åldrarna 9–12 år. Det är nio barn och 
Johanna som träffas en gång i månaden. Se-
dan klubben började 2007 har de, förutom 
att prata om böcker, till exempel gjort egna 
läsdagböcker och skrivit boktips på blog-
gen Flaskposten. Under hösten 2010 och 
våren 2011 har Johanna haft Bokjury-te-
ma på träffarna. Förra året vann Vaxholms 
bibliotek ett presentkort på 2500 kr från 
Bokjuryn, för att de placerat sig bland de 
bibliotek i hela Sverige som rapporterat in 
flest röster. Johanna använde presentkortet 
till att satsa på Bokjuryböcker till klubben. 
   När Barnbokskatalogen kom fick bok-
klubbsmedlemmarna välja ut de titlar de 
helst ville läsa. Drygt 20 böcker köptes in. 
Böckerna förvaras på biblioteket i en speciell 
Bokjurylåda från vilken endast klubbmed-
lemmarna får låna böcker. På klubbträffar-
na pratar barnen om böckerna, de ger var-
andra tips och byter till nya böcker. Är det 
flera som vill låna samma bok får tärning-
en avgöra. Ett spänningsmoment som upp-

skattas av alla barnen säger Johanna. Röst-
ningen ägde rum på en träff i mars och i 
maj blir det festlig avslutning. Bokklubben 
arrangerar en egen Bokjuryfest då vinnar-
na presenteras. Det kommer att bjudas på 
popcorn och lottas ut priser från böcker-
na ur boklådan. Alla barnen får ett särskilt 
Bokjurydiplom. 
   Varje år bjuds även de förskolor och skol-
klasser som röstat i Bokjuryn in till fest. 
Johanna minns särskilt ett år då alla från 
en förskola klätt upp sig i finkläder. Vinna-
re dras från klasserna och på festens agen-
da står diplomutdelning, utlottning av pris-
böcker och presentation av röstresultat.
   På frågan hur Johannas roll i arbetet med 
Bokjuryn ser ut svarar hon att hennes och 
bibliotekets roll främst är att fungera som 
inspiratörer, informationsspridare, samord-
nare av material, röstrapportör samt arrang-
ör av avslutningsfesten.
   Det som Johanna tycker är bra med Bokju-
ryn är att det går att anpassa utformningen 
efter hur mycket tid och resurser man har. 
Hon tycker att det går att vara med även om 
man något år inte har någon storsatsning. 
I grunden är Bokjuryn ett lätt koncept. Ef-
ter att ha jobbat med Bokjuryn i flera år är 
Johannas bästa tips att man inte ska glöm-
ma grundsyftet: Bokjuryn handlar om att 
skapa läslust och bokintresse hos barnen!

Sofia Gydemo
Svenska Barnboksinstitutet

Vad är Bokjuryn?

• Bokjuryn är en nationell lästävling för alla 

barn, 0 – 19 år. 

• Bokjuryn har funnits i Sverige sedan 1997. 

Idén kommer ursprungligen från Holland.

• Barnen väljer vinnarna genom att rösta på 

sina fem favoritböcker.

• Bokjuryn vill stimulera barns och ungas läs-

ning och läslust.

• Läs mer på www.bokjuryn.se
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   Nästa eftermiddag kom två av dem fram 
till mig och frågade om de fick vara med i 
klubben. Eftersom jag aldrig varit med i en 
klubb på biblioteket frågade jag killarna vad 
de ville göra i klubben, och de hade en plan. 
   Fyra månader senare har TBK gjort sig 
ett namn. TBK, som står för Tensta biblio-
teksklubb, skapades av nio 10-12-åringar 
som alla bor i Tensta. Deras sätt att se på 
och tänka kring ett bibliotek och en bok-
klubb har inte bara väckt fascination hos 
mig, utan även hos kollegor, biblioteksbe-
sökare och de som kommit över tidningen 
Norra sidan. Från det att dessa personer tog 
emot sina medlemskort och namnbrickor, 
som de nämnt vara viktiga inslag i en klubb, 
har de inspirerat andra barn, unga och vux-
na i och utanför Tensta. Vi har haft klub-
ben en gång i veckan från januari till och 
med mars och även när denna sedan från 
början spikade tidsperiod är över fortsätter 
klubben att leva.
   Vid ett tillfälle frågade jag en av killar-

Tensta biblioteksklubb   

na om hur han tyckte att TBK’s logga skul-
le se ut. Han svarade att det skulle vara en 
vulkan som sprutade ut bokstäverna TBK. 
Idén blev till klubbtröjor och symbol i lo-
kaltidningen Norra sidan. Denna tidning 
har från första stund insett värdet i de fritt 
formulerade boktipsen som TBK skrivit och 
skyltat i biblioteket. I flera nummer av Nor-
ra sidan har klubbens boktips publicerats 
och spridits på Järvafältet. 
   Klubben har fikat, spelat ordspel, ritat 
kartor över befintligt och önskat bibliotek. 
Klubben har sagt att de vill hålla visningar 
på biblioteket, läsa sagor för små barn och 
hjälpa till. Vi har skrivit topplistor över Ten-
sta och jag har fått tips på platser som Plus-
grillen där jag kan nå ungdomar och pre-
sentera biblioteksrelaterade verksamheter. 
Vi har läst bilderböcker och pratat om vem 
som egentligen är modigast eller roligast i 
böckerna. Killarna i klubben har hjälpt mig 
med att skylta på biblioteket, att förbereda 
olika typer av program och lärt mig kort-

spelet Röda handen. 
   Under resans gång har jag upptäckt att det 
finns ett större intresse för ord och läsning 
än vad jag först kunde ana. En kille skul-
le beskriva ordet bebis utan att säga själva 
ordet och de andra skulle gissa ordet. Han 
säger: ”Det är en liten kille. Alla känner en. 
Vi har alla en gång varit en sån.” Givetvis 
protesterar de andra över avgränsningen kil-
le men jag kan inte låta bli att imponeras 
av det filosofiska inslaget. Nästa person ska 
beskriva ordet uppfinnare – och på frågan 
om det är en kille eller tjej svarar han att 
det kan vara båda. En annan klubbmedlem 
har gett uttryck för att vara helt ointresse-
rad av de olika böckerna som klubbmötena 
tagit upp för att vid sista klubbmötet hål-
la en spontan utläggning om Monica Zaks 
Dogboy. I dag kommer samma person fram 
till mig och frågar om boktips. 
   Vid sista klubbmötet resonerade vi kring 
TBK’s framtid. När jag ville utvärdera klub-
ben med plus- och minusspalter fick jag sva-
ret ”Allt är roligt”. Någon hade idén om att 
nästa klubb kunde utgöras av deras små-
syskon, så att de får lära känna varandra. 
Och att de kan vara coacher till nästa klubb. 
Väntelistan till nästa klubb finns och jag 
hoppas att de killar som bildat Tensta bib-
lioteks första klubb kommer att få se andra 
personer gå omkring med loggan och upp-
muntra andra till att läsa. Och jag kommer 
aldrig glömma formuleringar som ”Mega-
killen är småtorpshjälte men vad ska hän-
da? Det behövs hundra megakillar.”

Emy Andersson
Tensta bibliotek

När jag började arbeta på Tensta bibliotek lade jag märke till ett gäng som ver-
kade rastlösa och i behov av sysselsättning. Vid ett tillfälle fick jag möjlighet att 
prata med dem då de samlats i en soffgrupp. Jag nämnde idén om en biblioteks-
klubb men fick ingen respons.  

 Foto: Johannes Liljeson för Norra Sidan

Logga:från Amanda Bigrell
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Bokimpro  

I det mediala brus som råder behöver vi 
kommentera de texter vi blir matade med. 
Jag tror att när man låter olika mediala for-
mer kommentera varandra ger det nya in-
fallsvinklar. Teater kan diskutera, leka med, 
förtydliga och fördjupa förståelsen och in-
tresset för en text. Sett ur teaterns ögon kan 
varje skrivet ord byta innebörd beroende på 
hur det uttalas och med vilken känsla, vil-
ket tonfall eller tillhörande gest. Varje per-
son i publiken formar sin egen föreställning 
och varje läsare formar sin egen innebörd 
av texten och skapar bilder till det lästa ut-
ifrån sin egen fantasi. Vi ville lägga till tea-
terns sätt att handskas med text i samband 
med bokprat på bibliotek för barn och ung-
domar. Om alla i ett rum satt och läste sam-
ma bok och om man skulle se de bilder, slut-
ledningar och skeenden varje läsare skapar 
utifrån den boken som en liten bubbla över 
deras huvuden, så skulle varje tankebubbla 
visa helt olika bilder av samma lästa text. 
Bokimpro är ett sätt att tillsammans med 
barn och ungdomar ta fram några av dessa 
bilder konkret som dramatiserade scener ge-
nom improvisationsteater.

Titeln syftar på ett pågående bokpratsprojekt, som började på Nynäshamns bibli-
otek och som kombinerar teatervetenskapliga idéer med informationsvetenskap. 

   Idén lades fram för skådespelarna Cal-
le, Lina, Kari och Per på Ad Lib improvise-
rad teater i Stockholm, och de nappade ge-
nast på det här sättet att prata böcker. Så 
år 2007 kunde Nynäshamns bibliotek sätta 
igång med Bokimpro med stöd från Kultur-
rådet och lite längre fram även genom finan-
siering från språksatsningen i Nynäshamn.
Tanken är att iscensätta de bilder du ser 
framför dig när du läser och levandegöra 
text, vilken text som helst. Vi har drama-
tiserat baksidestexten på ett fiskpaket, re-
klamtexter för föryngringskrämer och låne-
reglerna för att nämna några exempel. Pröva 
bara att ilsket vråla reklamtexten om hur 
mycket yngre du blir av den senaste mixtu-
ren från någon fashionabel krämtillverkare 
och du kommer att ge texten en helt ny pro-
vokativ innebörd. Eller gråt när du läser in-
sändaren i DN om varför korsordsdelen är 
i fel bilaga och hur detta skapar relations-
problem vid frukostbordet. Det kommer att 
sätta din fantasi i rörelse. Hur ser det ut vid 
det frukostbordet? Hur länge har de utkäm-
pat denna kamp om bilagan över messmörs-
mackan och hur kommer det hela att sluta? 

Pröva med en annan känsla, sätt den på sam-
ma text och du kommer att upptäcka att du 
får helt andra bilder av paret vid frukostbor-
det. Uttråkade? Skämtsamma? Aggressiva? 
Vi diskuterar böcker på samma sätt. Scener 
ur litteraturen förändras och utvecklas av de 
kommentarer, åsikter och tankar publiken 
har. Vi leker med olika känslor, genrer, ka-
raktärer, miljöer, dramatik och relationer ur 
böckernas värld. Hur förändras en deckare 
om du spelar upp exakt samma dramatiska 
skeende men i en ny genre?
   Historien om när Loke försökte ta Brisin-
gagamen från Freja fick en oväntad vänd-
ning när vi frågade ungdomar i publiken om 
varför de trodde han tog smycket. Svaret: 
-Han ska ha det till ett konstverk!. Vi har 
också sett Romeo och Julia i en scen som 
handlade om hennes reaktioner på Tybalts 
död och Julia fick konfrontera Romeo med 
nya frågor och hans svar blev mer ingåen-
de än han har chans till i manus. Vi vill för-
djupa oss i litteraturen som vi presenterar 
men också i de boktips ungdomarna har och 
pröva att se boken alternativt informations-
texten ur en mängd olika vinklar. Två elever 
kommenterade så här: ”Jag hade jätteroligt 
för man visar hur man tror det är i boken” 
och ”Det är för att man kan se andras tan-
kar om bilder om böckerna” 

 

En scenbild från ett boktips från en fjärde-
klassare. Det är operaversionen av Laura 
Trenters bok Fotoalbumet.

Skådespelarna Per  & Lina från Ad Lib

Bibliotekarie Johanna & skådespelarna Calle och Kari från AdLib  Foto:?
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Här är en improviserad scen som utgår från 
Sara Kadefors bok: Nyckelbarnen. Huvud-
rollsinnehavarna i boken, Linn, Leo och Siri 
leker burken i ett affärskomplex och ser en 
anställd knappa in en kod till en dörr där 
inne. Vi frågade publiken: Vad finns det bak-
om dörren? Med utgångspunkt från sva-
ret skapades en kort dramatisk scen om en 
skyltdockas hemliga liv. Avsnittet finns inte 
med i boken utan är en tankebild om vad 
som skulle kunnat hända i rummet innan-
för dörren.

Johanna Härenstam
Nynäshamns bibliotek

Skådespelarna Per  & Lina från Ad Lib

Bokimpro finns som föreställning. 
Läs mer om den på 
www.adlibit.se & http://webb2.nyna-
shamn.se/bibltek/bokimpro.htm 

Projektet ”Sociala medier : nåt för alla” syf-
tar till att öka kunskapen om och förmågan 
att använda de vanligaste sociala tjänster-
na på webben genom en webbaserad kurs 
kallad Delning (delning.nu). Kursen vänder 
sig till den som kan hantera en webbläsare 
och använder e-post, men som har liten el-
ler ingen erfarenhet av sociala medier (Fa-
cebook, Twitter, bloggar o.s.v.). Kursen kan 
också passa den som vill öka sina kunska-
per för att i sin tur kunna lära andra, ex-
empelvis bibliotekspersonal och pedagoger.
   I kursen ingår tio moment som vart och ett 
handlar om en eller ett par sociala tjänster. 
Tjänsten och dess syfte beskrivs och kurs-
deltagaren får lära sig tjänsten genom att 
utföra en rad uppgifter. Ofta handlar det 
om att registrera ett konto och lära sig för-
stå och utnyttja grundläggande funktioner. 
För att redovisa momentet skriver kursdel-
tagaren om sina erfarenheter i sin blogg på 
lärplattformen, och efter tio genomgångna 
moment skickas ett diplom.
   Det tionde momentet heter ”Biblioteks-
hemsidor” och låter kursdeltagaren utfors-
ka det egna bibliotekets webbtjänster. Det 
har visat sig vara ett populärt moment, som 
öppnar mångas ögon. Tjänsterna är ofta 
både mer interaktiva och mer generösa än 
lånekortsinnehavarna vet om.
   Hos Delnings målgrupp – många äldre 

Delning – en webbkurs i sociala medier

Sociala medier är samtal som alla är 
välkomna att delta i, en uppsättning de-
mokratiska verktyg, tjänster som un-
derlättar vardagen och ett självklart 
sätt att hålla kontakt med vänner. Om 
man vet hur man gör. 

personer, men också ovana webbanvändare 
i vilken ålder som helst – finns ofta en stor 
nyfikenhet blandad med skepsis. Varför ska 
man egentligen använda sociala medier? Är 
det nödvändigt? Är det inte rentav farligt 
att avslöja uppgifter om sig själv på Inter-
net? Förhoppningsvis kan en genomgång-
en kurs i sociala medier få flera konsekven-
ser. En är att man känner sig mer insatt och 
inte behöver uppleva att man halkat efter, 
eller står utanför en värld som andra rör sig 
obehindrat i. En annan är att gruppen med-
borgare som gör sina röster hörda i åsikts-
utbyten på webben växer, och att rädslan 
för att känna sig uthängd minskar på vägen 
dit. Förhoppningsvis gör också kunskaper i 
sociala medier steget kortare till att använ-
da andra e-tjänster (betala räkningar över 
nätet, anmäla sig till högskolekurser, dekla-
rera, boka resor o.s.v.). Förutom nyttan och 
nöjet med de sociala medierna i sig.
   Projektet och dess webbkurs är ett sam-
arbete mellan läns- och regionbiblioteken 
i Sverige, folkbibliotek och folkbildning, 
med stöd från stiftelsen .SE. Totalt är 14 
län på något sätt delaktiga i projektet. En 
grupp bestående av bibliotekspersonal från 
hela landet håller kontakten med och hjäl-
per kursdeltagarna på lärplattformen och 
dessa kan också få praktiskt stöd på de del-
tagande biblioteken.
   Att kunna eller inte kunna ta del av inter-
aktiva tjänster på webben innebär en stor 
skillnad för delaktighet i samhället i stort. 
Projektet vill gärna nå så många inom rätt 
målgrupp som möjligt, och oavsett om man 
som bibliotek vill vara delaktig i projektet 
eller ej, är det bra att känna till Delning och 
kunna tipsa om kursen – både för biblio-
teksbesökarna och för den egna persona-
len. Antalet registrerade kursdeltagare när-
mar sig just nu 500 och målet under 2011 
är 2000 deltagare.

Sandra Sporrenstrand
Regionbibliotek Stockholm

 Logga: från Amanda Bigrell

”Eller gråt när du läser in-

sändaren i DN om varför 

korsordsdelen är i fel bila-

ga och hur detta skapar re-

lationsproblem vid frukost-

bordet”.
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Jag längtar till Italien…
Sundbybergs barnbibliotek har varit på 
trendspaning i Bologna. Vi var på årets 
barnboksmässa som främst är avsedd för 
förlag, som köper och säljer rättigheter. Men 
Bologna är värt en mässa även för oss som 
jobbar på bibliotek.
Ann, som var där för många år sedan, tyck-
er att kvalitén har höjts betydligt. Då fick 
man leta guldkorn bland dåliga masspro-
ducerade böcker, men nu var det tvärtom.
Den nya tekniken lyste med sin frånvaro, 
det var bara böcker så långt ögat räckte.

Korea hade satsat mycket på mässan och 
hade många fina böcker, bland annat fan-
tastiska taktila böcker. Italienska och per-
siska böcker stack också ut.
Mässan kändes lite mindre stressig för oss 
bibliotekarier än Göteborgsmässan, efter-
som det inte fanns en massa seminarier för 
oss att gå på. Vi deltog i Nederländernas 
internationella program JES (Join, Enjoy, 
Share). Det ordnades av Netherlands Pu-
blic Library Association och IFLA. Biblio-
tekarier från hela Europa fick fem minuter 
på sig att presentera något lässtimulerande 
barnprojekt. Vi pratade om Läspåsen Ex-
tra och arbetet med Bokjuryn på ett lokalt 
plan. Ett bra tillfälle att knyta kontakter 
och plocka upp nya idéer.
Vi träffade vår favoritbokhandel Bokspin-
deln, som jobbade hårt för att hitta dist-
ributörer av böcker på andra modersmål.
Naturligtvis var vi också på utdelning av 
ALMA-priset, som sändes direkt från Vim-

merby. Representanter från juryn och svens-
ka ambassaden var på plats. I publiken såg 
vi bland andra Lennart Hellsing (i vacker, 
orange kostym) och fjolårets vinnare Kit-
ty Crowther.
Bredvid oss satt två representanter från 
Svenska Tecknare, som var överlyckliga 
över att priset i år gick till en illustratör, 
Shaun Tan.
Medan vi ändå var i Bologna passade vi på 
att titta på stans nyaste barnbibliotek, som 
ligger i det vackra palatset Sala Borsa. Det 
är nog inte lätt att inreda ett mysigt bibli-
otek i ett palats, men vi tycker att det hade 
lyckats bra. Bland annat har de en skofri 
bebisavdelning.
Boka in mässan nästa år och passa på att 
njuta av blommande körsbärsträd och god, 
hemlagad fikonmarmelad till frukost.

Ann Bergström
Kristin Andersson
Sundbybergs bibliotek

Barnboksmässan i Bologna

Hallunda bibliotek - ett öppet 
rum med besökaren i fokus

I maj invigdes biblioteket i Hallunda som 
fått ny färg och form. Besökaren välkom-
nas in i ett färgstarkt rum med bokhyllor 
i olika nyanser från terracotta till purpur,  
lekfullt uppställda i olika vinklar. Bokhyll-
orna var tidigare uppställda i räta vinklar 
men går nu delvis på diagonalen så att det 
ska vara lättare att få genomsikt och över-
blick men också för att mötet med medier-
na ska kännas lustfullt och fantasieggande. 
Biblioteket invigdes i samband med Botkyr-
ka internationella bokmässa som gick av 

stapeln 5-7 maj.
   Hallunda bibliotek är Botkyrka kommuns 
resursbibliotek när det gäller mångspråkiga 
medier. Biblioteket spelar en mycket viktig 
roll för medborgarna som kommer från ett 
hundratal olika nationer. En stor andel av 
våra besökare är nyanlända till Sverige och 
vi vill erbjuda dem goda möjligheter att ta 
sig in i det svenska språket och samhället 
samtidigt som de ska kunna behålla kon-
takten med sitt modersmål. Vårt referens-
rum har  nu blivit studierum med förbätt-
rade studieplatser och sköna läsfåtöljer för 
den som vill sitta bekvämt. Vi har också ut-
ökat vår informationsservice med ytterliga-
re en informationspunkt i barnavdelningen. 
Med tjänsten ”Boka handledning” vill vi er-
bjuda våra besökare grundutbildning i inter-
netanvändning och ordbehandling.
   Vår ambition är att skapa ett biblioteks-
rum som sätter användaren i centrum och 
som inbjuder våra medborgare till delaktig-
het. Hösten 2010 invigde vi vår Öppna scen 

för litteratur och samtal med poeterna Da-
niel Boyacioglou och Sibon Kabir och den-
na verksamhet är just en satsning på att ge 
medborgarna möjlighet att genomföra pro-
gram. I det nya biblioteket kommer scenen 
att finnas i hjärtat av biblioteket och under 
den tid vi inte har programverksamhet kan 
scenen fungera som exponeringsyta för ut-
ställningar kring olika teman, kulturer eller 
språkområden. Öppna scenen fungerar som 
ett samarbete mellan bibliotek och medbor-
gare där vi som öppet folkbibliotek erbju-
der en lokal med scen medan medborgarna, 
till exempel lokalt förankrade poeter eller 
föreningar, står för innehållet. Vad vi i hu-
vudsak vill åstadkomma är ett utbyte med 
olika aktörer och öppna oss för att vara 
ett rum där aktuella, samhällsorienterade 
frågor kan luftas och där människor kan 
framföra texter och få litterära upplevelser.

Ika Jorum
Bibliotek Botkyrka

Foto Bibliotek Botkyrka
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Vill vi att alla ska läsa god litteratur?

- Nej, det vill inte jag, säger Karin Rune-
vad,  men däremot vill jag att alla ska ha 
möjligheten att läsa. Karin är enhetschef för 
LÄSA i Asplundhuset i Stockholm och var 
inledare i regionbibliotekets samtal om läs-
ning och bibliotek. 
- Men är det inte så att den goda litteraturen 
skapar goda människor och dugliga med-
borgare? Och tänk på kulturarvet…
-Jo, säger Karin, men läsningen innebär så 
mycket mer. Unga människor skriver  myck-
et och läser mycket men i många andra for-
mer än bokens. 
Vi var ca tjugo personer i samtalet om den-
na kärnfråga. Många ingångar öppnades 
och många åsikter ventilerades. Karin up-
pehöll sig en hel del vid biblioteksdebatten 
som hon tyckte var onyanserad och långt 
från verkligheten. När personalen gallrar för 
att kunna skylta på ett attraktivt sätt så kan 
det heta i media att kulturarvet slängs ut.
Vi diskuterade bibliotekspersonalens roll 
och ansvar. Borde vi värdera olika typer av 
läsning? Svaret blev nej. SSB:s nya medie-
policy säger att inköpen ska göras i förhål-
lande till efterfrågan OCH att den smalare 
litteraturen ska tillhandahållas och förmed-
las på ett aktivt sätt. Personalens roll blir 
att tipsa och vägleda.

KM

Karin Runevad
Foto: Regionbibliotek Stockholm

Ballonger, snittar och en festlig och förvän-
tansfull stämning förgyllde invigningen av 
Nynäshamns biblioteks nya Kulturbuss en 
fredag i februari. Trots det kalla vädret hade 
många nynäshamnare samlats utanför bibli-
oteket för att ta sig en titt på den alldeles nya 
bussen. Bussens design, skapad av biblioteka-
rien Mattias Winslow, speglar Nynäshamns 
närhet till havet, vilket visar sig i detaljer 
och färgval. Bibliotekschef Helen Amborn 
och Maria Strömkvist, ordförande i Kultur- 
och fritidsnämnden, höll tal och klippte band 
och sedan var det fritt fram för alla intresse-
rade att kliva på bussen och inspektera dess 
innehåll.  :Några personer passade även på 
att göra de första lånen. Bussen har plats för 
ca 600 böcker och kommer även att erbju-
da  film, musik, boklådor, bokprat mm till 
framför allt barn och äldre på Nynäshamns 
landsbygd. Bussen kommer också att ha sär-
skilda sommarturer till hamnen och andra 
platser i centrala Nynäshamn. Kulturbussen 
skall ha fasta turer vissa dagar i veckan men 
det ska även gå att boka bussen efter behov. 
Kulturbussen - det rullande biblioteket i mi-
niatyr - är nu invigd och klar att börja sin 
verksamhet!

Helena Ahlin
Nynäshamns bibliotek  

Foto: Helena Ahlin

Stockholms Stadsbiblioteks 
nya mobilwebb

Arbetet med att skapa nya webbtjänster för 
Stockholms Stadsbibliotek pågår för fullt 
och först ut är mobilwebben, lanserad den 
4 april. I mobilwebben kan man: 
• Söka i Stadsbibliotekets biblioteks-

katalog
• Reservera /låna om medier
• Lista lån/reservationer
• Få information kring våra fysiska bib-

liotek
Inom kort kommer också evenemang och 
möjlighet att ladda ner e-böcker direkt. 
Nytt i mobilwebben är att resultatlistan 
är relevansrankad i stället för alfabetiskt. 
Detta sker genom en helt ny egenutveck-
lad sökmotor . 
   Vi har valt att göra en mobil webbtjänst i 
stället för en app/applikation av flera skäl. 
Dels är det en tillgänglighetsfråga: Bibliote-
ket ska vara användbart för alla och vi vill 
därför inte bara nå användare med iPho-
ne eller Android. Dessutom är mobilweb-
ben bara den första i raden av webbtjäns-
ter. Under våren och hösten 2011 kommer 
arbetet att fortsätta med att utveckla en ny 
webbtjänst för att ersätta den nuvarande 
biblioteket.se. Genom att använda samma 
underliggande system för att publicera in-
formation mot olika kanaler så kan inne-
hållet skapas på ett ställe.

Elisabet Fornell
Stockholms stadsbibliotek

http://m.biblioteket.se



Från och med 1/1 2011 har KB ett nytt nationellt uppdrag och ett 
ansvar för hela bibliotekssektorn, inte bara forskningsbiblioteken. Vad 
kan detta rent allmänt betyda för folkbiblioteken? Ett steg närmare till 
statliga folkbibliotek?

Det innebär att folkbibliotek, och alla andra offentligt finansierade 
bibliotek, får ett organ med ett verksamhetsuppdrag som bevakar, 
initierar och driver konkreta utvecklingsinsatser som är av nationellt 
intresse. Biblioteken kommer även i fortsättningen att utforma sina 
tjänster i dialog med sina respektive huvudmän och målgrupper 
oavsett om det är en kommun, region, skola, lärosäte, sjukhus 
eller myndighet. KB:s roll är att ha överblicken, att samordna och 
optimera resursutnyttjande så att alla inte behöver göra samma sak 
samtidigt.

Uppdraget innebär bl.a. att KB ska ”utöva nationell överblick”. Hur 
kan det gå till? 

Vi ser det som vår uppgift att ta tempen på biblioteksläget i landet, 
både när det gäller helheten, men också utifrån olika teman. Den 
öppna dialogen med bibliotekssverige är viktig! Vi har en genomar-
betad inflytandestruktur med olika expertgrupper och en nationell 
referensgrupp, som säkrar att vi gör riktiga prioriteringar. Den hål-
ler vi nu på att se över för att anpassa efter det nya uppdraget. Två 
workshopar är genomförda och samtalet fortsätter några veckor 
till på vår blogg.

KB arbetar redan med att utveckla den nationella biblioteksstatisti-
ken. Finns det planer för hur den kan samordnas?
Vår Expertgrupp för biblioteksstatistik, där alla bibliotekstyper funnits 
representerade från början, kommer att komma med ett förslag i höst. 
Vi har anställt en statistiker som börjar i maj och som kommer att 
sköta insamling och sammanställning av statistiken för forskningsbib-
liotek, folkbibliotek och sjukhusbibliotek. I förlängningen kommer även 
skolbiblioteken med. 

KB ska också tillsammans med länsbiblioteken följa upp biblioteks-
lagens praktiska tillämpning. Tror du att det kan innebära att vi får 
nationella kvalitetskriterier?

Så kan det absolut bli, men vår utgångspunkt är inte att utgå från 
kriterier som vi producerat vid våra skrivbord och som vi sedan 
kontrollerar och mäter mot. Vi börjar i andra ändan och menar 
att utvärdering ska vara lärande. Just nu ringer vi runt till alla läns- 
och regionbibliotek och lyssnar in hur de arbetar med utvärdering 
i sin region och vilka frågor som är centrala ur kvalitetsperspektiv. 
Att följa upp lagen är en början, men i förlängningen är målet att 
belysa bibliotekens bidrag till den långsiktiga utvecklingen mot ett 
kunskapssamhälle.

Ett starkt önskemål är att man prioriterar att en nationell katalog 
skapas. Hur blir folkbiblioteket ett LIBRIS-bibliotek?

Vi håller på att arbeta fram mål och ramar för utvecklingsarbe-
tet kring en nationell katalog. Detta görs i projektform med en 
internkonsult och en idégrupp av biblioteksfolk. Denna första 
fas avslutas till sommaren. Vill man gå med i Libris är det är bara 
anmäla intresse. Det finns redan folkbibliotek i Libris och även 
en liten kö på bibliotek som vill in. Libris är ett kooperativ där 
alla som är med bidrar. En knäckfråga för många folkbibliotek är 
postförsörjningen. 

Har du tips på en bra bok, tidning eller annan text? 
Följ med och bidra med kommentarer i vår blogg http://biblioteks-
samverkan.kb.se
___________________________________
Ställde frågorna gjorde
Kerstin af Malmborg

Foto: Hans-Åke Nilsson

SEX 
FRÅGOR 

TILL

Christina Jönsson Adrial

Christina Jönsson Adrial är sedan december 

2010 Enhetschef för Samordning och utveck-

ling, avdelningen för Nationell samverkan på 

Kungliga biblioteket. Tidigare var hon chef för 

LärandeResursCentrum (LRC) på Högskolan 

Kristianstad där hon byggde upp en ny en-

het för pedagogisk utveckling och stöd till 

studenter och lärare på högskolan. Christina 

har dessförinnan arbetat mycket med kvali-

tetsutvecklingsfrågor bland annat på Stock-

holms universitetsbibliotek, Kungliga biblio-

teket och inom Svensk biblioteksförening där 

hon också varit styrelseledamot i flera år.


