
NUMMER TRE 2011

Regionbibliotek
Stockholm

sid. 15 sid. 10

sid. 12sid . 8

sid. 10

”Finns det någon ut-
vecklingsfråga där så 
många slagit i väggen 
som frågan om skol-
biblioteken?”

”Det handlar inte 
längre om att låna 
bänkböcker”

”Lösningen blev en 
Smartboard, en in-
teraktiv tavla, där vi 
idag arbetar tillsam-
mans med eleverna”

sid. 5

sid. 2

sid. 7



Krister Hansson
Chef Regionbibliotek Stockholm

Skollagens skrivelse om att alla skolor ska ha tillgång till ett skolbibliotek även de som är fristå-
ende borde borga för att vi äntligen får någon ordning i skolleden och att vi successivt får se 
en utbyggnad av antalet skolbibliotek. Det är kommunerna som ska se till att detta sker oav-
sett verksamhetsform.
Men vad är det som talar för att det händer mer nu än tidigare? Ja, egentligen inte så myck-
et. Politikerna, rektorerna och andra som har möjlighet till att göra skillnad tänker i stort sett 
som tidigare och lagen ger stort utrymme för flexibilitet.  Det som kan göra skillnaden och få 
oss att uppleva en ketchupeffekt är att vi nu har en skolinspektion som har till uppgift att föl-
ja upp lagen och som ni kan se i Cecilia Bengtssons artikel har utarbetat definitioner och rikt-
linjer vad gäller skolbibliotek. I skolinspektionens definition av skolbibliotek finns dock ingen-
ting om att det behövs personal för att sköta skolbiblioteken.

Vad jag förstår har reaktionerna varit två hos skolledarna oavsett om de kallas rektor eller vd: De som väntar tills en inspektion sker 
och först då tar ställning till vad de ska göra och de som ser om sitt hus och bland annat kontaktar bibliotekschefen i kommunen och 
vill att de ska betrakta folkbiblioteket som ett skolbibliotek. I det första fallet händer ingenting. I det andra fallet kommer några att 
lyckas få till en integration som ofta är en ekonomisk bra lösning för skolan men väldigt sällan för folkbiblioteket. Det kan dock ock-
så leda till en dialog om den bästa lösningen ur ett kommunalt perspektiv. En politiskt godkänd biblioteksplan är själva grunden för att 
lyckas. (Se Pia Borrmans artikel).

Finns det någon utvecklingsfråga där så många slagit i väggen som frågan om skolbiblioteken? När jag som ny bibliotekschef för Lärar-
högskolans bibliotek blev kontaktad av några av alla de kunniga skolbibliotekarier, trodde jag att det här fixar vi på ett år. Vi försökte 
komma in överallt, på rektorsutbildningar, på olika nivåer inom högskolan, argumentera för att integrera skolbibliotekarieutbildning 
på Högskolan m.m. Vi lyckades få in en kursbok i ett av programmen samt att ett antal klasser gjorde besök på något modellskolbibli-
otek. Vi försökte samla rektorer och visa på de goda exempel som det finns en hel del av. Tyvärr är säkert gruppen skolledare den chefs-
grupp där omsättningen är störst. När jag några år senare blev skolledare på en gymnasieskola så insåg jag svårigheten. Rektorstjänster 
är nog bland de absolut svåraste chefstjänster man kan ta på sig. Det är en sådan bred verksamhet med så många inblandade att bibli-
oteksfrågorna lätt faller vid sidan av. All verksamhet är viktig och pockar på uppmärksamhet.

Det breda lobbyarbete som de nationella och regionala nätverken bedriver ger säkert 
resultat på sikt. Men låt oss då se skolbiblioteket som den pedagogiska resurs som det är 
och inte acceptera dåliga kompromisser eller verksamheter som drivs utan resurser. 
Ur ett folkbiblioteksperspektiv är det viktigt att ha en hållning. Man kan genom 
dialog och skrivna överenskommelser hitta den bästa lösningen för just den egna 
kommunen. Det är då också viktigt att folkbiblioteket har en plan för sin verksamhet 
på barns fritid.

Tema: Skolbibliotek
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Skolbiblioteken finns med i nya 
skollagen – vad händer nu? 

   I skollagens skrivelse om skolbibliotek 
står; ”Eleverna i grundskolan, grundsärsko-
lan, specialskolan, sameskolan, gymnasie-
skolan och gymnasiesärskolan ska vidare 
ha tillgång till skolbibliotek.” Skrivelsen in-
begriper även krav på tillgång till skolbib-
liotek för fristående huvudmän (friskolor) 
etc. Det är kommunerna som har ansvaret 
att se till att skollagen uppfylls.
   På skolverket finns det en referensgrupp 
för skolbibliotek som under två år träffats 
cirka två gånger per år och där jag ingår. 
Gruppen arbetar med att ta fram en defini-
tion av skolbibliotek, fundera över behov 
av ev. stödmaterial för rektorer med flera 
och har också följt skolinspektionens ar-
bete med att ta fram ett PM för skolbiblio-
tek. Kjell Ahlgren från skolinspektionen har 
deltagit i flera av gruppens möten och det 

”Teaching kids to transform information to knowledge is the central key for the 
future school library.”  Dr. Ross Todd. Enligt den nya skollagen ska alla elever 
från och med 1 juli 2011 ha tillgång till ett skolbibliotek. Vad innebär det och vil-
ka insatser görs på nationell, regional och individnivå kring skollagens skrivelse?

har varit mycket givande att få kännedom 
om hur skolinspektionen genomför sina in-
spektioner. Dessa kan se ut på olika sätt men 
fokus i inspektionerna är av naturliga skäl 
elevernas lärande. 
Skolinspektionen

   Skolinspektionen har en grupp som tolkar 
skollagen och dess förarbeten kring skol-
biblioteksskrivelsen inom bibliotekslagen. 
Ett PM blev klart i somras och där klargörs 
innebörden i olika definitioner av skolbib-
liotek. Där finns även reflexioner kring att 
skolbiblioteket dels är en funktion som bi-
drar aktivt till kunskapsutveckling, dels är 
en materiell resurs i skolans läromedel och 
utrustning. I promemorian som fastställts av 
generaldirektören på skolinspektionen sam-
manfattas kapitlet om skolbibliotek så här:
Skolinspektionen ställer följande krav för 

att eleverna ska anses ha tillgång till skol-
bibliotek:

Eleverna har tillgång till ett skolbibliotek 
i den egna skolenhetens lokaler eller i an-
slutning till dessa.
Biblioteket används kontinuerligt som en 
del av elevernas utbildning för att bidra 
till att nå målen för denna.
Biblioteket har litteratur och annan in-
formation för detta syfte.
Biblioteket omfattar såväl böcker som in-
formationsteknik och andra medier.
Biblioteket innehåller både facklitteratur 
och skönlitteratur för att fylla sina olika 
funktioner.
Biblioteket är anpassat till elevernas be-
hov och till funktionshindrades, invand-
rares och andra minoriteters särskilda be-
hov.

Mer information kring skolinspektionen 
och referensgruppens arbete kommer un-
der hösten. 
På gång i skolbiblioteksvärlden i övrigt

   Andra grupper har på det nationella pla-
net under många år arbetat med att beva-
ka, påverka och lobba för skolbibliotek. Na-
tionella skolbiblioteksgruppen är en viktig 
sammanslutning med många olika aktörer 
från olika håll som arbetar med skolbibli-
oteksfrågan. Såväl på Bok- och bibliotek 
som på Skolforum deltar NSG med semi-
narium om skolbibliotek.  Skolbiblioteks-
föreningarna har uppgiften att stödja och 
inspirera skolbibliotekarier och att bedri-
va lobbying i skolbiblioteksfrågor etc. På 
Skolforum vecka 44 deltar skolbiblioteks-
föreningarna med en monter. Även Svensk 
biblioteksförening har ett nätverk för skol-
biblioteksfrågor liksom DIK där underteck-
nad ingår. Skolbiblioteksgruppen i DIK har 
arbetat med olika skrivelser, till exempel den 
här artikeln om skolbibliotek. Man har även 
tagit fram en definition av skolbibliotek som 
lyder:

Foto: Cecilia Bengtsson
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”Skolbiblioteket är en pedagogisk funktion. 
Skolbibliotekets uppdrag definieras av skol-
lagen och nationella kurs- och läroplaner. 
Under ledning av kompetent personal stär-
ker skolbiblioteket elevernas digitala och 
språkliga kompetens i en vidgad textvärld.”

Nya läroplaner och kursplaner genomsyras av 

skolbibliotek

   Viktiga dokument är Lgr11 och Gy2011 
som genomsyras av skolbibliotek eftersom 
det finns så mycket i kurs- och läroplaner-
na där skolbiblioteken kan vara en del i lä-
randeprocesserna. Källkritik ska till exem-
pel finnas med i alla ämnen. Just nu pågår 
det implementeringar av Lgr11 och Gy2011 
på skolorna runt om i landet och här finns 
en stor chans för skolbibliotekarierna att 
vara delaktiga i processerna. Bilden av vad 
ett skolbibliotek är och ska vara är djupt ro-
tad, men framöver gäller det att skifta fo-
kus och att styra om skolbiblioteken. Det 
handlar inte längre om att låna bänkböck-
er.  Ross Todd, en av världens ledande skol-
biblioteksforskare anser att skolbiblioteket 
har en viktig roll för att fördjupa och ut-
veckla elevernas lärande, inte bara för de-
ras skolgång utan också för deras arbetsliv 
och möjligheter till aktivt deltagande i sam-
hället som medborgare. 
Mycket händer alltså kring skolbiblioteks-
frågan och det gäller att vi på de olika ni-
våerna av nationell, regional och individuell 
nivå drar vårt strå till stacken med elever-
nas lärande i fokus framöver!

Cecilia Bengtsson
Skolbibliotekssamordnare i Ekerö kommun

  I många kommuner upplever både lärare 
och personalen på folkbiblioteket att det är 
oklart var ansvaret för skolbiblioteksverk-
samheten ligger. Skolorna har ibland under-
måliga bibliotek men pedagogiken kräver 
biblioteksresurser. Lärarna vänder sig då till 
folkbiblioteket som varken har uppdraget 
eller resurserna att fungera som skolbiblio-
tek. I biblioteksplanen har man en möjlighet 
att slå fast var ansvaret ligger och diskutera 
hur man möter behoven. Det blir än mer ak-
tuellt i och med den nya Skollagen som sä-
ger att skolorna ska ha bibliotek, en skar-
pare skrivning än i Bibliotekslagen. 
   Jag har ögnat igenom biblioteksplaner-
na från länets kommuner. Det är fortfaran-
de några kommuner som inte gjort någon 
biblioteksplan. Jag tittade på de 21 planer 
som finns på Regionbibliotekets webbplats. 
Syftet med min genomgång var att se om 
man skriver något om ansvaret för skolbib-
lioteken och skolbiblioteksverksamheten.
Biblioteksplanerna i länet ser väldigt olika 
ut. Ett par kommuner tar inte alls upp skol-
biblioteken i planen, en kommun skriver att 
detta enbart är en plan för folkbiblioteket.
Ungefär hälften av planerna slår tydligt fast 

Vem ansvarar för skolbibliote-
ken enligt länets kommuners 
biblioteksplaner?

att skolbiblioteken är skolans ansvar. I ytter-
ligare en handfull kan man med viss välvil-
ja läsa det mellan raderna även om det inte 
skrivs rakt ut. I ytterligare några står ing-
enting om ansvarsfördelningen.
Samverkan

   I stort sett alla kommunerna skriver nå-
gonting om samverkan mellan folkbibliotek 
och skola/skolbibliotek. Några nämner att 
skolklasser besöker folkbiblioteket för bok-
prat eller att folkbiblioteket ska komplettera 
skolbiblioteket. Andra skriver utförligt om 
behovet av samverkan och samarbete, men 
ingenting om hur det ska se ut. Några ex-
empel på samverkan är samordning av läs-
främjande projekt, samordning av fortbild-
ning, gemensamma databaser och e-resurser, 
stöd vid datorisering och mer allmänt sam-
utnyttjande av resurser. Ett par kommuner 
skriver att man ska formulera gemensamt 
måldokument om samverkan mellan folk-
biblioteket och skolan. 
I Stockholm finns ett särskilt dokument 
som reglerar denna samverkan. Här beto-
nas bland annat gemensam kompetensut-
veckling. I flera kommuner finns integre-
rade folk- och skolbibliotek och där är det 
förstås naturligt att samverka med skolan. 
   Kanske man kan tänka sig att det blir tyd-
ligare i nästa version av kommunernas bib-
lioteksplaner. I och med att den nya skol-
lagen slår fast att man ska ha skolbibliotek 
på skolorna måste kommunerna förhålla sig 
till frågan på ett nytt sätt. Förhoppningsvis 
kan givande diskussioner komma igång om 
hur alla dessa ord om samverkan, samar-
bete och kompletterande medieförsörjning 
ska förverkligas!

Pia Borrman
Regionbibliotek Stockholm

”I och med att den nya 

skollagen slår fast att 

man ska ha skolbibli-

otek på skolorna mås-

te kommunerna förhål-

la sig till frågan på ett 

nytt sätt.”

Se intervjun med skolinspektören 
Kjell Ahlgren på sista sidan
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   Det började med en inspirerande före-
läsning på Medioteket om Sociala medier 
i klassrummet med Anette Holmqvist, som 
twittrar för Kolla Källan, och Kristina Alex-
anderson, som twittrar för Webbstjärnan. 
Jag hade två lärare med mig och en av dem, 
Anders Fajersson, tyckte att det lät intres-
sant att pedagogiskt twittra med sina elever, 
och jag blev då inbjuden till deras hashtag 
för att följa deras diskussioner och för att 
eleverna skulle förstå hur Twitter fungerar. 
Efter denna lektion, var jag fast! 
   Detta var i våras och jag arbetade på 
Kungsholmens gymnasium. Idag jobbar jag 
på Blackebergs gymnasium. Jag gick ut BI-
VIL 2005 och har varit gymnasiebibliote-
karie i fyra år. Jag har alltid varit intresse-
rad av digital information och läste därför 
Informatik som bas till BIVIL.
   Jag twittrar ca en gång om dagen, privat 
eller som bibliotekarie. Jag tycker det är 
viktigt att som skolbibliotekarie hålla sig 
ajour med den tekniska utveckling som da-

Twitter

gens barn och ungdomar finner självklar och 
man behöver inte vara expert på alla soci-
ala forum, men det är viktigt att känna till 
vilka de är och förstå hur de fungerar.  Of-
tast skapar jag konton på olika forum jag 
hör talas om, kollar vad det är och vad den 
kan ha för funktion och sen avslutar jag mitt 
konto. Men vissa forum ger  mersmak och 
Twitter är en av dem.
   Jag twittrar för att jag tycker det är en-
kelt, kul och inspirerande och jag fastnade 
för den lätta kommunikationen.  140 teck-
en, det är allt man har på sig att förklara 
en situation.  Jag har som privatperson en 
blogg, som tyvärr är döende för att jag inte 
har tid att skriva i den. Det tar tid att skri-
va, tid som jag inte har, men med min nya 
surftelefon eller på jobbet kan jag lätt twitt-
ra om vad jag tänker här och nu.
   Jag har genom Twitter skapat och hållit 
kontakter som jag annars inte skulle haft, 
följt informationsspecialister och bibliote-
karier runt om i hela landet och roligast 

tycker jag det är med kollegor som lägger 
ut information som gör att jag kan följa bib-
lioteksutvecklingen i Sverige genom att bli 
rekommenderad att läsa senaste bloggin-
lägg, artiklar och rapporter som skrivs. Jag 
har inte twittrat så länge, så jag räknar mig 
själv som nybörjare som försöker hitta rätt 
nivå på nyhetskanaler och tweets, som gör 
att jag inte drunknar i information och får 
”information overload”. Min främsta Twit-
terkontakt i jobbet har varit @CeciliaBengt-
son, som arbetar som skolbibliotekssamord-
nare, tillsammans anordnade vi en Tweetup 
i slutet av våren. Där fick jag chansen att 
träffa kollegor och andra personer i olika 
skol- och bibliotekssammanhang.
   Att följa andra konferenser runt om i lan-
det när man själv varit tvungen att jobba, är 
otroligt praktiskt. Vi är många skolbibliote-
karier som jobbar ensamma i våra bibliotek, 
som inte kan komma ifrån våra jobb för att 
närvara på plats på konferenser. Har dock 
förstått att många konferenser inte har till-
räckligt bra nätverksuppkopplingar för att 
det ska vara möjligt att twittra på plats, det-
ta är något som behöver tänkas på vid sto-
ra event. Det är också något jag har tänkt 
på vad gäller museum och andra offentli-
ga platser, att ha tillgång till gästlogin till 
ett trådlöst nätverk och att det då givetvis 
också ska fungera. 
   Nyttan med Twitter för mig, i mitt yrke, 
är inte så mycket för elevernas intresse för 
Twitter, utan för att man som skolbiblio-
tekarie behöver kollegor, yrkesinformation 
och inspiration. Man kan lätt följa det se-
naste om vad som händer i forskningen, om-
världsbevakningen eller rent privata infor-
mationskanaler. Många organisationer och 
företag har anställda som twittrar på kon-
torstid och då kan man få svar, i realtid, på 
frågor som man har, information man be-
höver, klagomål man vill lämna, diskussio-
ner man vill väcka eller beröm man vill ge. 

Sofie Nilsson
Blackebergs gymnasium

Foto: L
ena E

rikson Freem
an
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   När vi började på Nacka gymnasium för 
ca ett år sedan hade vi mycket goda förut-
sättningar att förändra biblioteksverksam-
heten utifrån nya tankar och idéer. På skolan 
fanns en IKT-pedagog med ett stort intresse 
av att utveckla skolbiblioteket som pedago-
gisk resurs, en IT-chef som ville samarbe-
ta kring nya tekniska möjligheter och lära-
re som var positivt inställda till förändring. 
Dessutom fanns en skolledning som var vil-
lig att avsätta pengar till en förnyad biblio-
teksverksamhet. 
   Vid samma tidpunkt påbörjade Nacka 
gymnasium en övergång till 1-till-1-peda-
gogik, vilket innebär att varje elev har en 
egen dator. Satsningen på en mer digitalise-
rad undervisning blev då en naturlig ingång 
för hur vi skulle utveckla vårt arbetssätt. 
Det första vi gjorde var att starta en Word-
Press-blogg som integrerades i skolans hem-
sida. Där samlade vi skolans elektroniska 
lärresurser. Bloggen är idag vår utgångs-
punkt när vi undervisar i informationssök-
ning och källkritik samt när vi introducerar 
nya projekt för eleverna. Samtidigt möjlig-
gör det även för lärare och elever att vara 
mer delaktiga genom att kommentera el-
ler delta som gästskribenter. Sociala medier 

1-till-1-pedagogik banar väg för nytt arbets-
sätt på Nacka gymnasiums bibliotek

som Twitter och Facebook har också tagit 
plats som viktiga kommunikationskanaler.
1-till-1 påverkar också biblioteket som fy-
sisk lärmiljö. Nästan allt vårt samarbete 
med lärarna i undervisningen sker i klass-
rummen, ett sätt för oss att bidra med vår 
kompetens även utanför bibliotekslokalen. 
Däremot kände vi oss väldigt låsta i arbets-
sättet med eleverna i biblioteket, där vi bak-
om en stor lånedisk gav service över disk el-
ler via en liten dataskärm. Vi ville istället 
hitta ett sätt där vi kunde handleda elev-
erna ute i lokalen, fånga upp dem i grupp 
men framför allt göra dem mer aktiva och 
delaktiga i informationssökningsprocessen. 
Lösningen blev en Smartboard, en interaktiv 
tavla där vi idag arbetar tillsammans med 
eleverna. Det stora formatet synliggör det 
digitala biblioteket på ett helt nytt sätt, vil-
ket har lett till ökad användning av skolans 
elektroniska resurser. Touch- och anteck-
ningsfunktionen gör det också möjligt för 
eleven att själv vara aktiv och delta. Resul-
tatet av reflektionerna kan mejlas till elev-
en, som sedan fortsätter att jobba vidare 
på egen hand.
   Inför läsåret 2011/2012 har bibliotekslo-
kalen ytterligare anpassats till det nya ar-

betssättet. Den stora lånedisken har ersatts 
av två mindre infopunkter, en i anslutning 
till Smartboarden så vi lätt kan förflytta oss 
dit när en elev kommer med en fråga. Stu-
dieplatserna har utrustats med fler eluttag 
för bärbara datorer och ett avlångt ståbord 
har placerats vid skrivaren för eleverna att 
ställa sina datorer på vid utskrifter. 
   Vi har också märkt att den nya pedago-
giken ställer högre krav på oss att kunna 
handleda i olika digitala verktyg, t ex Pre-
zi, Dropbox och Gapminder. För att kunna 
bemöta elevernas nya behov behöver vi där-
för kontinuerligt utveckla vår kompetens. 
Just nu undersöker vi tillsammans med sko-
lans IKT-pedagog vilka möjligheter en iPad 
kan tillföra verksamheten.
   Under året som gått kan vi konstatera att 
1-till-1-pedagogik har bidragit till att bib-
lioteket har utvecklats som pedagogisk re-
surs.  Genom att införa nya digitala verktyg 
interagerar vi mer med våra användare och 
synliggör våra resurser bättre. För att kun-
na bemöta elevernas nya behov har vi ock-
så satsat på att höja vår kompetens. Även 
bibliotekslokalen har anpassats till en lär-
miljö utifrån den nya pedagogiken. Vi ser 
nu fram emot ett nytt spännande läsår för 
att fortsätta utveckla vårt arbetssätt!

Maria Åsberg
Elisabet Brandberg
Nacka gymnasiums bibliotek

www.nackagymnasium.nacka.se/skolbib-
liotek 

Foto: Maria Åsberg
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Skolbiblioteken i Sundbyberg

I Sundbyberg har folkbiblioteket sedan länge haft ett uppdrag att driva skolbib-
lioteksverksamheten för de kommunala grundskolorna. Det finns åtta kommu-
nala skolor varav två har större skolbibliotek och ett av dem servar även två 
mindre skolor. Två skolor har små skolbibliotek och två skolor har sin skolbib-
lioteksverksamhet förlagd till folkbiblioteken. Varje skola har sin egen skolbib-
liotekarie för personlig service. I budgeten för hela skolbiblioteksverksamhe-
ten ryms 3,25 skolbibliotekarietjänster samt medel till media och datasystem.

För att säkerställa kvaliteten och för att alla 
skolor ska få en likvärdig biblioteksservice 
tog vi 2010 fram följande kvalitetsgaranti:

• Sundbybergs kommunala grundskolor 
har tillgång till skolbibliotek eller skol-
biblioteksverksamhet på stadsdelsbibli-
oteken i centrala Sundbyberg och Hal-
lonbergens bibliotek. Skolbibliotekens 
bemanning står i relation till skolornas 
respektive elevantal. Alla klasser på de 
skolor som har sin skolbiblioteksverk-
samhet förlagd till stadsdelsbiblioteken 
bokas in 8 gånger varje läsår varav 4 
bokprat och 4 lånetillfällen.

• Varje skola har sin egen skolbiblioteka-
rie. Det är en personlig service för elever 
och pedagoger. Skolbibliotekarien an-
svarar för den löpande verksamheten.

• Alla 6-åringar i Sundbyberg bjuds in 
till en pedagogisk biblioteksvisning på 

Hallonbergens bibliotek eller Sundby-
bergs stadsbibliotek. Barnen får även 
ett presentkort på en bok som de häm-
tar ut tillsammans med sina föräldrar. 
Förskoleklasserna får dessutom sam-
ma skolbiblioteksservice som de andra 
årskurserna inklusive bokprat och lå-
netillfällen.

• Alla klasser får lässtimulans i form av 
bokprat. Under bokpratet presenterar 
skolbibliotekarien ett urval böcker an-
passat efter gruppens ålder och behov. 
Vid varje tillfälle ges tid för lån i skol-
bibliotekariens närvaro. Alla klasser 
som har sin skolbiblioteksverksamhet 
förlagd till stadsdelsbiblioteken har sina 
bokade lånetillfällen där tillsammans 
med skolbibliotekarien.

• Pedagoger kan få hjälp med att hitta 
faktaböcker och skönlitteratur inom 
olika ämnesområden och teman för 

fördjupningsarbete och bredvidläsning.  
Skolbibliotekarien hjälper också till att 
ta fram relevanta webbsidor.

• Skolbibliotekarien håller i boksamtal. 
Vid ett boksamtal har hela gruppen läst 
samma bok och man diskuterar den.

• Skolbibliotekarien har bibliotekskun-
skap i syfte att lära barnen att hitta i 
biblioteket. Skolbibliotekarien under-
visar i hur man söker information på 
internet och hur man värderar källor-
na kritiskt.

• Lärare och specialpedagoger får hjälp 
med talböcker på Daisy till elever med 
läs- och skrivsvårigheter. Eleverna får 
också hjälp med böcker på Daisy för 
att läsa på fritiden.

• Skolbibliotekarien samarbetar med lä-
rare i introduktionsgrupper (med ny-
anlända barn). Introduktionsgrupper 
erbjuds biblioteksbesök där fack- och 
skönlitterära böcker på lätt svenska 
presenteras. De får också en visning av 
de böcker som finns på andra språk än 
svenska på stadsdelsbiblioteken.

• För att komplettera bibliotekets be-
stånd lånas böcker på andra språk in 
från Internationella biblioteket i Stock-
holm.

• De kommunala skolorna har tillgång 
till ett centralt bestånd av skön-litte-
rära böcker i klass- och gruppuppsätt-
ningar för åk 1-5.

• Skolbibliotekarien för respektive sko-
la skräddarsyr bokinköp efter skolans 
behov. Pedagoger och elever har möj-
lighet att påverka inköpen.

• Lärare på de kommunala grundskolor-
na kan skaffa ett lånekort som ger läng-
re lånetid på stadsdelsbiblioteken.

• De kommunala grundskolorna får må-
nadsbrevet Bokmärket med informa-
tion och boktips på olika teman från 
Sundbybergs skol- och folkbibliotek. 
Bokmärket kommer 10 gånger/år.

• För att möta skolornas behov bildas ett 
skolbiblioteksråd på varje skola. Rådet 
består av lärarrepresentanter, elevråds-

Foto: Ilona Klein Gullberg
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representanter och skolbibliotekarien. I 
skolbiblioteksrådet kan skolbiblioteks-
verksamheten utvecklas och utvärderas.

   När vi hade tagit fram kvalitetsgarantin 
började vi fundera över hur vi skulle be-
handla friskolorna. Vi har i dagsläget fyra 
friskolor i Sundbyberg, flera av dem växer 
varje år och de har inte haft någon skolbib-
lioteksverksamhet. Vår utgångspunkt var 
att alla barn i Sundbyberg har rätt till en 
bra skolbiblioteksservice oavsett om man 
går på en kommunal skola eller en frisko-
la. Från och med i höst får tre av frisko-
lorna sin service på Hallonbergens biblio-
tek och en på Sundbybergs stadsbibliotek. 
I basutbudet för friskolorna ingår tidsboka-
de biblioteksbesök med boklån på närmaste 
folkbibliotek, egen kontaktperson/skolbib-
liotekarie, lärarkort och tillgång till klass- 
och gruppuppsättningar. 
Vi vill utveckla

   För att utveckla verksamheten måste vi 
jobba på att synliggöra och förankra den 
bättre på alla nivåer. I framtagandet av kva-
litetsgarantierna har vi haft ett mycket gott 
samarbete med en utvecklingsledare inom 
barn- och utbildningsförvaltningen men vi 
behöver få igång ett centralt biblioteksråd 
där vi diskuterar strategiska skolbiblioteks-
frågor.
    Vi vill också jobba mycket mer med att in-
tegrera verksamheten med undervisningen. 
Skolverksamheten är konkurrensutsatt, var-
je elev betyder mer pengar och ett bra skol-
bibliotek betyder mycket för att skapa en 
framgångsrik skola och rekrytera fler elever.  
   För att klara denna så viktiga uppdrags-
verksamhet kommer vi i en organisations-
förändring från och med 2012 att lyfta ut 
skolbiblioteksverksamheten till en egen en-
het med samordnare. 

fortsättning på sidan 13

  

   Skolbiblioteket på Snösätraskolan har en 
central roll i skolans verksamhet, en kul-
tur- och informationscentral med böcker, 
tidningar och IT.  
     Verksamheten i biblioteket har vuxit 
fram under drygt tio år. Det började med 
Storstadssatsningen år 2000 och projektet i 
Rågsved kallades Bada i böcker. Det innebar 
bl.a. att vi fick pengar till bokinköp och be-
manning i biblioteket. När projektet avslu-
tades efter tre år tog skolan kostnaden för 
att jag skulle kunna fortsätta i biblioteket.
   Under de år som jag haft förmånen att 
arbeta i skolbiblioteket har jag alltid haft 
ett starkt stöd från skolledningen vilket jag 
anser är en av grundförutsättningarna för 
ett fungerande skolbibliotek som en del av 
skolans verksamhet.
  Att arbeta i Snösätraskolans skolbiblio-
tek är otroligt inspirerande! Jag får träf-
fa alla skolans ca 350 elever från förskole-
klass till åk 6. Biblioteket är välbesökt och 
utlåningen är stor. Vi försöker att tillgodo-
se elevernas önskemål om bokinköp, men 
vill också ge dem tillfälle att möta litteratur 
som de inte känner till. Ca 80 % av elever-
na har annat modersmål än svenska, så vi 
försöker ha böcker på de modersmål som 
våra elever har.
   Vi har ett biblioteksråd med nio elever från 
åk 3-6. På våra möten diskuterar vi bl.a. vil-
ka böcker vi ska köpa in, hur vi ska skylta, 
vilka tävlingar vi ska ha osv. Eleverna hjäl-
per också gärna till i biblioteket. Höjdpunk-

ten är när vi i biblioteksrådet åker och kö-
per böcker i BTJ:s bokhandel!
Skolbiblioteket är bemannat under i stort 
sett hela skoldagen. 
   Vi är två som arbetar i biblioteket. Jag, 
som är lärarbibliotekarie och dessutom 
IT-ansvarig (tillsammans med en kollega) 
samt en biblioteksassistent som också ar-
betar som elevassistent. 
   Jag är ansvarig för skolbiblioteksverksam-
heten. Mycket av min tid i biblioteket äg-
nar jag åt att ta emot klasser.
   Eleverna från förskoleklass t.o.m. år 3 
+ förberedelseklassen kommer till en lek-
tion varannan vecka. Då berättar jag of-
tast en saga, gärna med anknytning till ett 
tema som är aktuellt för klassen. Ibland blir 
det bokprat.
   Sagoberättandet är bra ur flera olika as-
pekter: Språkutvecklande, språkstärkande, 
kulturbärande och dessutom är det alltid 
uppskattat.
   Eleverna i åk 3 tränar sig i att bli bok-
pratare.  Det är ett samarbete med klasslä-
rarna där eleverna läser en bok, skriver ett 
manus och sen berättar för andra, företrä-
desvis yngre elever. Det är stolta 3:or som 
får sina bokpratardiplom när alla har be-
rättat om sina böcker.
   På våren i åk 6 får eleverna en kurs i bib-
liotekskunskap, informationssökning och 
källkritik (ca fem lektioner)..
Vi diskuterar också säkerhet på nätet, nät-
mobbning och ”netikett”. 
   Ett av mina utvecklingsområden är att un-
dervisa om detta även för de yngre eleverna.
   Jag ser som en utmaning att utveckla skol-
biblioteksverksamheten på Snösätraskolan i 
samklang med den nya läroplanen, tillsam-
mans med lärarna, där skolbiblioteket på 
många sätt kan samverka för att ge elever-
na ökad kunskap och förståelse.

Elisabeth Ljungdahl
Snösätraskolans bibliotek

Skolbiblioteket på 
Snösätraskolan i Rågsved

Foto: Elisabeth Ljungdahl
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Jag möter många lärare som säger: ”Äsch 
det spelar ingen roll de använder ju bara 
bilderna, eller vi använder ju bara filmerna 
i undervisningen. Det är ju bara för skolar-
bete. ”Det är bara skolarbete”
   Min ringa åsikt är att skolarbete inte ska 
vara ett ”bara”. Syftet med skolarbete kan 
inte bara vara för skolan, för läraren eller 
bara för att ett betyg. Skolarbete måste ha 
ett vidare syfte, varför ska man annars göra 
det? Om det inte finns ett vidare syfte med 
skolan, hur ska vi då kunna motivera våra 
elever att lära sig? Kan de överhuvudtaget 
förstå varför de ska gå i skolan då?
Skolan ska vara en institution för lärande, 
för att stimulera lärande, men lärande kan 
inte ske i ett vakuum och skolan behöver 
bli en del av verkligheten, använda varda-

Upphovsrätt och Creative Commons

gen, verkligheten, och förhålla sig till verk-
ligheten i sitt arbete. 
   Webben och webbpublicering är ett sätt, 
det finns fler, men det är viktigt att vi hö-
jer skolarbetets status och funktion och det 
kan bara göras om skolarbetet känns rele-
vant och viktigt, kanske ska man säga att 
det behöver vara på riktigt.
Rätten att bestämma

   Kunskaper om upphovsrätt och Creative 
Commons är två kunskapsbitar som lära-
re och elever behöver för att kunna hante-
ra den digitala vardagen. 
Upphovsrätten är en lag som skyddar och 
ger upphovsmannen ensamrätt att bestäm-
ma över sitt verk.
   I kort format kan man säga att upphovs-
rätten ger skaparen eller upphovsmannen 

ensamrätt att bestämma hur du får sprida 
hans/hennes verk. Att publicera någon an-
nans verk på internet innebär onekligen att 
sprida. Den ensamrätten innebär att om jag 
vill använda andras verk, sprida, publice-
ra eller remixa då måste jag be om lov. Jag 
har dock rätt att citera och spara en privat 
kopia i enlighet med upphovsrätten.
Creative Commons innebär att den som ska-
pat ett verk och har upphovsrätten till det 
låter dig fritt sprida, kopiera, bygga vida-
re på verket som han/hon har skapat utan 
att du i förväg måste be om lov. Den som 
skapat verket har fortfarande kvar sin upp-
hovsrätt och den som vill använda verket 
måste följa de villkor som följer med verket 
genom Creative Commons-licensen. Licen-
sen berättar hur man får sprida verket, om 
man får bearbeta det, använda det i kom-
mersiella sammanhang eller inte.
När du använder Creative Commons verk

   Berätta vem som är skapare, upphovs-
man, till verket. Skriv ut verkets titel och 
gör länkar till platsen där ni hämtat verket 
online. Om du arbetar offline ska du ange 
adressen till verket. Berätta också vilken li-
cens verket har, gärna genom förkortningar, 
eller symboler. Gör du det på nätet bör du 
länka till själva licensen med licenstexter-
na. Om det är i tryckt form, skriv ut webb-
adressen till licenstexten.
Sex olika licenser 
De heter och innebär i korthet följande:
- Creative Commons Erkännande kan för-
kortas CC (by) med en länk till licenstexten.
Licensen innebär: Du tillåter andra använ-
da, sprida det och bearbeta ditt verk, utan 
att fråga dig först men de måste tala om att 
det är du som är skapare eller upphovsman.
- Creative Commons Erkännande, icke kom-
mersiell kan förkortas CC (by, nc) med en 
länk till licenstexten
Licensen innebär: Du tillåter andra använ-
da, sprida, bearbeta ditt verk, men de mås-
te tala om att det är du som är skapare el-
ler upphovsman och inte använda verket i 
kommersiella sammanhang.
- Creative Commons erkännande, inga be-

Jag inser att många ställer frågan, vad är nyttan, varför ska elever lära sig om 
upphovsrätt och Creative Commons, spelar det någon roll? Bryr sig någon om 
det? Kommer någon att upptäcka om jag eller mina elever lånar en bild, länkar 
till en film på Youtube? Vem bryr sig om upphovsrätten i skolan? Vilka är argu-
menten? Vilka är skälen? Fyller upphovsrätten någon funktion?

 Foto:K
ristina A

lexandersson
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arbetningar kan förkortas CC (by, nd) med 
en länk till licenstexten
Licensen innebär: Du tillåter andra använ-
da ditt verk, sprida och kopiera det utan 
att fråga dig först, men de måste tala om 
att det är du som är skapare eller upphovs-
man och de får inte heller bearbeta verket.
- Creative Commons erkännande, ickekom-
mersiell, inga bearbetningar kan förkortas 
CC (by, nc, nd) med en länk till licenstexten
Licensen innebär: Du tillåter andra använ-
da ditt verk, sprida och kopiera det utan att 
fråga dig först, men de måste tala om att 
det är du som är skapare eller upphovsman 
och inte använda verket i kommersiella sam-
manhang, samt att de inte bearbetar verket.
- Creative Commons erkännande, dela lika 
(på samma villkor) kan förkortas CC (by, 
sa) med en länk till licenstexten
Licensen innebär: Du tillåter andra använda 
ditt verk, sprida det, kopiera och bearbeta 
det utan att fråga dig om lov först men de 
måste tala om att det är du som är skapa-
re eller upphovsman och om de bearbetar 
ditt verk och skapar ett nytt verk så måste 
de berätta att det är en bearbetning av ditt 
verk samt sprida det på samma villkor, un-
der samma licens.
- Creative Commons erkännande, ickekom-
mersiell, dela lika (på samma villkor) kan  
förkortas  CC (by, nc, sa) med en länk till 
licenstexten
Licensen innebär: Du tillåter andra använ-
da ditt verk, sprida det, kopiera och bearbe-
ta ditt verk utan att fråga dig om lov först 
men de måste tala om att det är du som är 
skapare eller upphovsman, de får inte hel-
ler använda verket i kommersiella samman-
hang och om de bearbetar ditt verk och ska-
par ett nytt verk så måste de berätta att det 
är en bearbetning av ditt verk samt sprida 
det på samma villkor, under samma licens.

Kristina Alexandersson
Skolombudsman för CC i Sverige.
Projektledare för Webbstjärnan

Förkortningarna och symboler för vill-
koren 

                       by    
Attribution (by) erkännande Författare, 
fotograf, musiker, kompositör, konstnär, 
verkets upphovsman, skapares namn 
ska anges

                       nc    
Non commercial (nc) icke kommersiell 
Verket ska inte användas i kommersiella 
sammanhang

Villkoret handlar om att inte tjäna 
pengar på ditt användande av verket. 

                        nd    
No Derivative Works (nd) ingen bear-
betning Du får inte bearbeta verket utan 
att be om tillstånd.

                       sa     
Share Alike (sa) dela lika
(på samma villkor) Sprid dina bearbeta-
de verk med samma villkor, alltså med 
samma licens, som ursprungsverket har

	  

	  

	  

	  

Resultatet är minst sagt nedslående. I 20 av 
de 21 granskade skolorna fanns stora bris-
ter i det stöd som dessa elever har rätt att få. 
Undervisningen anpassades inte i alla  äm-
nen och lärarna saknade både kunskaper om 
dyslexi och om hur man hjälper eleverna.
Det finns numera en hel rad tekniska hjälp-
medel (alternativa verktyg) men lärarna i 
de granskade skolorna  kände oftast inte 
till hur man använder  dem. Inte heller ar-
betade man på ett bra sätt med individuel-
la utvecklingsplaner och åtgärdsprogram. 
Om man har anledning att tro att en elev 
har dyslexi/läs- och skrivsvårigheter så ska 
först en utredning göras. Med ledning av 
den genomförs ett åtgärdsprogram där lä-
rarna i alla ämnen tillsammans med eleven 
och föräldrarna  tar reda på vad som be-
hövs för att bästa möjliga resultat ska upp-
nås. Åtgärdsprogrammet ska sen följas upp 
minst en gång per år. Alltså är det ett vik-
tigt instrument som alla lärare måste kän-
na till och hantera.
Skolinspektionen påpekar också behovet 
av fortbildning och förbättrad utbildning 
för lärare.
Dyslexiförbundet FMLS har en rad förslag 
och krav på åtgärder (se hemsidan) och slår 
fast att skollagen måste stärkas så att elev-
er med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi ga-
ranteras rätt till specialpedagogiska insatser.

KM

Skolinspektionen 
har granskat
Skolsituationen för elever med 
dyslexi
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En unconference bygger på deltagarnas 
medverkan på ett helt annat sätt än en van-
lig konferens. Man skapar själv innehållet 
och inför Cycling for libraries fick alla del-
tagare skicka in en ”hemläxa” i form av en 
frågeställning.
   Jag, Ann-Christin, valde frågeställningen/
målsättningen: identify three ways for cross-
sectoral networking
  Jag ville hitta minst tre sätt att lära av el-
ler interagera med andra typer av bibliotek, 
framför allt folkbibliotek. Som den enda re-
presentanten från företagsbibliotek fick jag 
många tillfällen att lyssna och lära av bib-
liotekskollegor med erfarenheter från an-
dra miljöer. Eftersom konferensen pågick 
under så många dagar fanns det dessutom 
möjlighet att återvända till och fördjupa dis-
kussionerna på ett sätt som annars sällan 

Traditioner i förändring – 
bibliotekarier i rörelse
Köpenhamn - Berlin, 650 km

Cycling for Libraries är den första alternativa bibliotekskonferensen på två hjul. 
Arrangörer och initiativtagare är en grupp finska bibliotekarier i nära samar-
bete med danska och tyska bibliotekskollegor. Den  28 maj startade man från 
den svarta diamanten i Köpenhamn och 650 km senare rullade de 80 delta-
garna in i Berlin, trötta men lyckliga efter 9 dagars intensiv unconference fyllt 
av cykling, simning, sånger, mat och diskussioner.

är möjligt.
Studiebesök

   Under resans gång gjorde vi ett flertal be-
sök på olika typer av bibliotek. I Danmark 
besökte vi några folkbibliotek av modellen 
Open libraries där man har utökade öppet-
tider men utan full bemanning
   Förutom att denna intensiva tiodagars-
resa betydde 80 nya vänner och kollegor 
(plus alla vi mötte på vägen såklart) så fanns 
det även tankar kring hur vi arbetar med 
att synliggöra bibliotek. Att cykla nära 70 
mil är ett nytt sätt att marknadsföra. Det 
är ovanligt, uppseendeväckande och vågat. 
Hela gruppen cyklade ihop, och blev det 
för långa avstånd tog vi paus och väntade 
in resten. Vi var alla klädda i neongula väs-
tar med texten ”Cycling for libraries”. Jag 
är övertygad om att alla som såg oss, den-

na långa rad av 80 neongula cyklister, läs-
te på våra ryggar för att se efter var i hela 
friden vi kom från – och varför. När vi cyk-
lade genom de danska och tyska städerna 
var det många som kom fram och pratade 
med oss, och sken alltid upp lite extra när 
de förstod att vi cyklade för något som alla 
älskar och värnar om – biblioteken. Även 
på mycket knackig engelska var det en kvin-
na som cyklade jämte oss och använde de 
få ord hon kunde för att luska ut var, hur 
länge och varför vi cyklade.
Medial uppmärksamhet

   Att människor älskar bibliotek brukar 
vara tydligt i undersökningar om olika kul-
turinstitutioners värde. Men ibland är det 
lätt att biblioteken glöms bort. Därför är det 
viktigt att hitta nya – och kanske lite galna 
– sätt att visa på att vi finns, vad vi gör och 
hur vi vill göra i framtiden. Visioner kan vi 
alltid ha, men vi behöver resurser för att 
kunna genomföra dem. Att få medial upp-
märksamhet i Danmark och Tyskland är 
ett sätt att poängtera hur viktigt det är att 
vi får medel att genomföra nödvändig mo-
dernisering. Vi blev uppmärksammade av 
många landsortstidningar, webbsidor och 
fick till och med en spalt på förstasidan i 
Berliner Zeitung. Flera tyska borgmästare 
välkomnade oss i sina städer, höll tal och 
bjöd på förtäring. I vissa städer uppstod i-
bland stormiga debatter. Men vi syntes! Vårt 
gula tåg kommer ständigt cykla i beslutsfat-
tarnas synfält när de tänker ”bibliotek”. De 
kommer se hur engagerade vi är i vårt jobb 
och förhoppningsvis kommer bibliotekens 
status bara stärkas.

Martin Johansson, 
Göteborgs stadsbibliotek  
Sara Lind  
informatör, Stockholms universitetsbibliotek,
Ali Afshari 
Regionbibliotek Stockholm 

Ann-Christin Karlén Gramming
företagsbibliotekarie på Advokatfirman Vinge i 

Göteborg

Foto: Jonas Tana



reflektera med alla inblandade (och drab-
bade) om förändringen. Man kan översät-
ta det med att projektet inte avslutas med 
genomförandet utan att implementeringen 
av projektet in i det dagliga arbetet blir en 
del av projektet. 
   Förslaget från Kate Davis var sedan att 
kombinera de två modellerna till en – som 
hon kallar för Hybridmodellen.

 

Define problem: Empathise. Ask why. 
Rinse. Repeat.
Research: Bring together past, present, 
future.
Prototype & test: Ideate. Make. Test. 
Reflect. Refine. 
Storytelling: Share. Contribute. Develop. 
Reflect.
   Kate Davis avslutade sin presentation med 
frågan om det verkligen behövs en modell 
till? Kanske handlar det snarare om föränd-
ring av förhållningssätt? Jag skulle säga att 
det handlar om både och. 
   Konferensen representerades av ganska 
många från Sverige, men från oss, liksom 
från andra länder, var väldigt få ifrån folk-
biblioteksvärlden. 

Malin Ögland
Regionbibliotek Stockholm
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Den femte konferensen hölls sommaren 
2009 i Stockholm. Ett viktigt resultat från 
EBLIP5 var för mig att diskussionen om själ-
va EBLIP-processen vidgades för att bli mer 
reflekterande och rymma mer kollaborativt 
tänkande. En av EBLIPs starka namn, An-
drew Booth, publicerade en tid efter Stock-
holmskonferensen en artikel där han pre-
senterar ett förslag på en reviderad modell 
byggd på fem A:n:

• Articulating the problem
• Assembling the evidence base
• Assessing the evidence
• Agreeing the actions
• Adapting the implementation

Temat för konferensen i Manchester var Va-
luing knowledge and expertise och många 
presentationer var beskrivningar och utvär-
deringar av olika projekt där EBLIP-proces-
sen tillämpats. Men det var också många 
presentationer som tog upp reflektionens 
roll i lärandet och diskussionen om själva 
EBLIP-modellen från Stockholm fortsatte, 
glädjande nog. Den presentation som av 
konferensdeltagarna valdes till den bästa 
hölls av Kate Davis och hade rubriken Re-
designing evidence based practice for wicked 
problem solving. Utgångspunkten för pre-
sentationen var att de problem som ska lösas 
idag är så komplexa och att EBLIP-model-
len är för fyrkantig för att fungera. Mo-
dellen utgår från att det finns ett eller fle-
ra svar “där ute” och att det handlar om 
att  hitta dem och sedan lägga ett pussel av 
svarsbitarna. Kate Davis beskrev därefter 
Design thinking model som innehåller mo-
mentet att man skapar en prototyp – något 
nytt – till skillnad från att leta efter bevi-
set. Ett annat moment kallas för Storytel-
ling och handlar om att prata, diskutera och 

EBLIP6 Manchester  juni 2011
Kate Davis presentation kan hittas på www.
katedavis.info. Kate Davis är doktorand från 
Queensland University of Technology, Austra-
lien. Presentationen på EBLIP6 har hon skri-
vit tillsammans med Zaana Howard dokto-
rand vid Swinburne University of Technology, 
Australien. Båda är aktiva twittrare.
Artikeln av Andrew Booth, EBLIP five-point-
zero: towards a collaborative model
of evidence-based practice hittar man i Health 
information and libraries journal 2009:26, 
341-344.
Om du vill läsa mer om evidensbaserat bib-
lioteksarbete kan du bland annat läsa Lotta 
Haglunds artikel,  Evidence based library and 
information practice (EBLIP) i Sverige som du 
hittar i Dansk Biblioteksforskning 2010:02-
03. Tillgänglig på Internet: http://www.dansk-
biblioteksforskning.dk
Inom Regionbibliotek Stockholms skriftserie 
kommer i september 2011 Definitely, maybe 
eller Do the right thing – en kurs om evidens-
baserat biblioteksarbete i praktiken. 

Sista dagarna i juni var det dags för 
den sjätte internationella konferen-
sen om evidensbaserat biblioteksarbe-
te, EBLIP6, vid Salford university, strax 
utanför Manchester.

 Vi väntar förstås också på hur tillämpning-
en av den nya skollagen kommer att se ut 
när det gäller skolbibliotek. Vad innebär 
skrivningen ”Alla elever ska ha tillgång till 
skolbibliotek”? Räcker det med att besöka 
ett folkbibliotek för de mindre skolorna el-
ler måste man faktiskt ha ett fysiskt bibli-
otek på skolan? Kan vi ha en mobil skol-
biblioteksverksamhet? Kommer vi att få ett 
större skolbiblioteksuppdrag?  
   Vi har med andra ord många spännande 
utmaningar framför oss här på skolbiblio-
teken i Sundbyberg.

Mie Björkman 
barn- och skolbibliotekarie

Margareta Engstrand
bibliotekschef

Sundbybergs bibliotek

Skolbiblioteken i Sundbyberg
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Hur det hela började

   Det fanns en tanke som följt med från ti-
digare år om att nå ut till badande och sol-
dyrkande låntagare under sommaren när 
biblioteket har mindre öppet. Vi hade hört 
talas om BiblioPlaya i Norrtälje, men där 
var det en bokbuss som åkte ut till cam-
ping- och badplatser. Vi har ju ingen bok-
buss men ville ändå nå ut…Alltså placera-
de vi en boksnurra vid Lillsjöbadet.
Vi satsade på böcker för unga, 13 år och 
uppåt, en del vuxenböcker också. Urvalet 
föll på nästan ”säkra kort” som vi visste 
hade gått bra att låna ut till målgruppen. 
Manga-pocket kom in som ett förslag när 
vi började diskutera upplägget. Vi var två 
barnbibliotekarier som jobbat i projekt ti-
digare. Pocketböcker kändes som lämpli-
ga strandböcker. Vi beställde 77 titlar inkl
två längre manga-serier Naruto del 1-10 och 
Inu Yasha del 1-10, en del vampyrböcker, en 
del serier där del 1 kom med och vi tänkte 
att resten finns att låna på närmaste biblio-
tek (gångavstånd) Redan från början titta-
de många på boksnurran med pocketböcker, 
bl.a. personalen i serveringen som var som-
marjobbare från kommunen. En improvi-
serad kortare presentation av oss barnbib-
liotekarier blev det också för de som skulle 
jobba och tipsa om böckerna för badgäs-
ter, kanske kompisar 16-18 år.
Hur gjorde vi 

   Böckerna är ej katalogiserade i vår kata-
log. Budgeten var 4.000 kr till 75-80 titlar 
varav 20-25 titlar manga. Genrer: Fantasy, 
Spänning, Vampyrer, En nästan sann histo-
ria, Kärlek, Fniss/roligt Tanke bakom: visst 
svinn, pocket inte så dyrt att köpa in och vi 

får många fler titlar för pengarna. Utlånings-
systemet var så enkelt som möjligt, namn 
och telefonnummer efter titel på boken som 
man fyllde i själv. Extra personal hjälpte till 
och plastade alla böcker, märkte dem med 
”Sommarläs” och kommunens logga. Egen 
transport med bil till och från serveringen 
med böcker och boksnurra, skyltar.
Utfall 

  Roligt att många såg möjligheter med det-
ta. När man väntade i glasskön kunde man 
titta efter böcker. Eftersom badplatsen inte 
har camping så fick man låna hem böcker-
na i två veckor. Hälften av böckerna rörde 
på sig under den långa perioden vecka 25 – 
vecka 33, ca 40 utlån. Vi tittade till ”Snur-
ran” direkt efter semestrarna och fick kon-
takt med personalen som var nöjda med 
projektet.  Någon förälder frågade efter 
barnböcker för mindre barn, men det var 
aldrig tänkt för dem.  Vuxenböckerna t.ex. 
Snabba Cash av Jens Lapidus lockade även 
vuxna. En effekt blev också att någon låna-
de alla 10 delar av Naruto, kom till bibliote-
ket och lånade påföljande delar (11-15) och 
frågade sedan om vi hade fler delar. Det blev 
ett inköpsförslag och en väldigt nöjd kille. 
Utvärdering

   Nästa år vill vi vara med vid introduktio-
nen av sommarpersonalen och redan från 
början berätta om böckerna så att de kan 
ge vidare lästips för besökare till servering-
en. Vi vill också ha tid att vara till hands i 
början då frågor kan uppstå kring utlåning-
en, innehållet i böckerna etc. Kanske inbo-
kad tid 2 tim/vecka är rimligt ?
Många har sett boksnurran och tyckt att det 
var en bra idé, någon i personalen på bibli-
oteket tyckte att detta var en sommarfilial 
till det riktiga biblioteket. En ungdomsfilial 
kanske. Några böcker blev i början av som-
maren fuktskadade då flera åskväder med 
skyfall drog in. Senare blev det soligare och 
torrare väder. Svinnet var inte särskilt stort.
Ut med pocketböcker på sommarbete!

Els-Mari Rutersten
Upplands-Bro bibliotek

Boksnurra i Lillsjöserveringen

	  
	  

I Nykvarns kommun pågår arbetet med att 
etablera ett Kundcenter. Den nya avdelning-
en innefattar kommunens reception/växel, 
kontorsservice, information, kultur- och 
fritidsverksamhet, IT-enhet samt bibliotek. 
Detta arbete tjuvstartade under sommaren 
och har mötts av positiva reaktioner från all-
mänheten. Bland annat har bibliotekets ut-
ökade öppettider uppskattats: numera öpp-
nar biblioteket redan kl.08.00 på vardagar.
   Uppdraget kommer från kommunstyrel-
sen och syftet är att öka tillgängligheten för 
medborgarna i kommunen. På Kundcenter 
kommer bibliotekarier att ha ett nära sam-
arbete med samhällsvägledare. Det blir en 
arbetsplats där alla kommer att delta i ett 
gemensamt arbete för att möta kommunens 
invånare.
   Besökaren får kultur och samhällsinfor-
mation samlat under samma tak och för-
hoppningsvis får biblioteket träffa nya be-
sökare, som vanligtvis kanske inte hittar till 
biblioteket. Ett besök på biblioteket behö-
ver inte heller avslöja ett eventuellt känsligt 
besök till Kundcenter. 
   För personalen på Kundcenter ligger för-
delarna i att gruppen blir mindre sårbar – 
man kommer att hjälpas åt med bemanning-
en. Samhällsvägledarna kommer att hjälpa 
bibliotekarierna med utlån och återlämning 
– och bibliotekarierna kommer att bistå med 
enklare vägledningsärenden.

Henrika Åström 
Markku Petäjäniemi
Nykvarns kommun 

Nykvarns kommuns 
kundcenter

Läsarnas bibliotek? 
Hur kommer biblioteket in i läsarens liv 
och vice versa?
Välkommen till en inspirerande heldag 
den 19 oktober
Läs mera på www.regionbiblioteket.se
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Första veckan på sommarlovet arrangerade 
Stadsbiblioteket och barnbokhandeln Bok-
spindeln ett tredagars bokkollo, med finan-
siellt stöd av Norrmalms stadsdelsförvalt-
ning. 
   De tjugotvå deltagande barnen hade i för-
väg fått hämta ut varsitt exemplar av Finn 
Zetterholms bok Lydias hemlighet på Bok-
spindeln. Bokens konsttema gick sedan lite 
som en röd tråd genom hela kollot.
   Det var ett fullspäckat program, som för-
sta dagen inleddes med att Maria Sjöberg 
gav en guidad visning av Stadsbiblioteket 
”bakom kulisserna” – det vill säga de märk-
liga gångar och utrymmen som biblioteks-
besökarna vanligtvis inte har tillträde till 
- och inte minst ett besök hos återlämnings-
roboten Marvin. 
  Efter lunchen besökte vi bokförlaget Bon-
nier Carlsen, som ligger ett stenkast ifrån 
Stadsbiblioteket. Där berättade förläggaren 

Jeanna Eklund hur man jobbar med bokut-
givning och tipsade om vad man ska tänka 
på om man vill skicka in ett manus. 
   Väl tillbaka på Stadsbiblioteket träffade 
barnen Birgitta Lindberg, som hade förbe-
rett pysselaktiviteter. Under eftermiddagen 
fick barnen först måla tillsammans på ett 
stort tyg, av vilket de sedan dagen efter till-
verkade egna bokmärken.  
   Under tisdagen fick vi författarbesök av 
Finn Zetterholm. Finn samtalade med bar-
nen dels om Lydias hemlighet, dels om skri-
vande och författarskap. Därefter fick de 
själva pröva sin fantasi och förmåga, ge-
nom en skrivövning. Alla texter inleddes 
med samma början; ”En dag när jag var 
ute på stan hittade jag en klocka. Men det 
var ingen vanlig klocka…” Ingen text blev 
dock den andra lik, men alla var väldigt 
spännande och välskrivna.  
   Sista dagen startade med ett besök på 
Nationalmuseum. Konstpedagog Erika 
van Vulpen visade och berättade om Rem-
brandts måleri och tavlan Kökspigan – med 
vilken Lydias spännande resa börjar. Även 
här fick barnen prova att själva teckna por-
trätt och fundera kring konst, litteratur och 
berättande. 
  Efter visningen åt vi medhavd lunch i mu-
seets matsäcksrum, och tog sedan bussen 
tillbaka till biblioteket. Där varvade vi ner 
lite med popcornläsning i Sagorummet och 
en boktipspromenad. Under högtidliga for-
mer (dvs. med glass, rån och chokladsås) 
korades sedan tre pristagare, som fick var-
sitt bokpaket. 
   Bokkollot avslutades med att alla barn 
fick en goodiebag fylld av små presenter 
från Bonnier Carlsen och biblioteket med 
sig hem. 

Caroline Karlsson
Stockholms stadsbibliotek

Bokkollo på 
Stadsbiblioteket

Under hösten och våren 2011-2012 arbetar 
hela Stockholms stadsbibliotek, i samarbete 
med Stockholms stadsmuseum, med temat 
”Hemmet”. Våra besökare är välkomna att 
följa med oss i spaningar och diskussioner 
– i litteraturen och i våra program. På bib-
lioteken och på webben.
Vecka 45 öppnar stadens bibliotek dörrarna 
för att samla in stockholmarnas berättelser 
om hemmet. Utdrag ur berättelserna publi-
ceras på Stockholmskällan och ska använ-
das i utställningar, publikationer, evenemang 
och forskning.
 
Annika Forsberg
Stockholms stadsbibliotek

Vad är ett hem?

Logga: Amanda Bigrell



Varför har skolbiblioteken flyttats från Bibliotekslagen till Skollagen?
Det är i första hand en politisk fråga, rent pedagogiskt har flera 
skolor och rektorer förstått att ett skolbibliotek gynnar elevernas 
utveckling och då sett till att fungerande skolbibliotek har 
funnits. Det har dock inte alla gjort och tillgången på fungerande 
skolbibliotek är ojämn och beroende på rektorns eller skolans 
ambition i frågan. Detta uppmärksammades och drevs politiskt. I 
praktiken var bibliotekslagen för allmänt skriven och förpliktade 
inte till något, åtminstone tolkade kommuner och skolledere det så. 

Vem ska ha ansvaret för att undervisa eleverna i informationssök-
ning?

Rektorn på skolan har det pedagogiska ansvaret och kommunen 
ska ge rektor förutsättningar. På flera ställen i Lgr 11 nämns kravet 
på att eleverna ska undervisas i bland annat  informationssökning. 
Det gäller exempelvis kursplanerna i svenska och so, men också i 
de allmänna delarna.

Vilka krav ska man ställa på en skolbibliotekarie?
I skollagen finns inga sådana krav ställda och vi kommer därför 
inte att kontrollera vad de som ansvarar för skolbiblioteket har 
för utbildning. Däremot är uppdraget av en sådan karaktär att det 
krävs utbildning för att klara av det. För vår del är huvudfrågan om 
skolbiblioteket kan anses vara den pedagogiska kraft som det är 
tänkt. Att anse att man har ett fungerande skolbibliotek och endast 
har någon som klarar av att låna ut böcker räcker alltså inte.

Har du tips på hur bibliotekarien kan komma igång med samarbete 
med övrig skolpersonal?

I första hand måste bibliotekarien komma överens med skolans pe-
dagogiska ledning om vikten av ett fungerande skolbibliotek. Det är 
inte för att öka skolornas kostnader som lagen skärpts, det finns ju 
pedagogiska orsaker. Utifrån målet att så många elever som möjligt 
ska nå så långt som möjligt ska skolbiblioteket ses som en viktig 
resurs för detta. Diskussionen med skolan måste börja där.

Om du som skolinspektör ska undersöka hur biblioteket fungerar 
enligt den nya skollagen, vad kommer du att inspektera då?

Kortfattat kommer vi att titta på följande:
Om eleverna har tillgång till ett skolbibliotek i den egna skolenhe-
tens lokaler eller på rimligt  avstånd från skolan som gör det möj-
ligt att kontinuerligt använda biblioteket som en del av elevernas 
utbildning för att bidra till att nå målen för denna.
Om biblioteket omfattar böcker, facklitteratur och skönlitteratur, 
informationsteknik och andra medier.
Om biblioteket är anpassat till elevernas behov för att främja 
språkutveckling och stimulera till läsning.

Har du läst någon bra bok nyligen?
Jag läste faktiskt om Kärlek i kolerans tid. Jag hade inte läst den 
sedan den kom ut på 80-talet och jag var en annan då. Det var då en 
bra bok och det var det även nu men på ett annat sätt.
___________________________________
Ställde frågorna gjorde
Kerstin af Malmborg

Foto:Skolinspektionen

SEX 
FRÅGOR 

TILL

Kjell Ahlgren
Kjell Ahlgren har arbetat med utbild-

ning i över 30 år, de senaste tio åren 

på Skolverket och Skolinspektionen 

som undervisningsråd. Intresset för 

skolbibliotek grundades när han som 

rektor ansvarade för den pedagogis-

ka utvecklingen på Erikslundssko-

lan. Skolans bibliotek blev utnämnt 

till Årets skolbibliotek 2001.


