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Håll utkik efter...Bibliotek i förändring
Tidigare i höstas blev jag uppringd av en ung man med idéer som tangerar och hakar i bibliotekens 

verksamhet. Enligt egen utsago hade han inte haft kontakt med något bibliotek sedan han var 

barn, men hans projektidé hade lett till flera samtal med bibliotekarier under hösten och han var nu 

full av entusiasm inför vad han mötte.

 – Jag hade aldrig kunnat föreställa mig att ni är så pigga på nya idéer, sa han.

Roligt att höra, tyckte jag. Intrycket förstärks vid en genomläsning av det här 
numret av Länsnytt. Många av artiklarna behandlar just vår anpassning till 
den tid vi lever i. Biblioteksverksamheten är i ständig förvandling, och måste 
så vara för att följa med i den utveckling som sker runt omkring oss. För att 
fortsätta att fylla vår plats i samhället så är det naturligt att vi tar till oss ny 
teknik, och anpassar oss efter de nya krav som samhälle och användare stäl-
ler på oss.   
 Tycker därför att det är extra roligt att läsa om allt som händer runt om i 
vårt län. Ta till exempel alla invigningar! Är inte det ett bevis på att vår verk-
samhet är i stark förändring? Under hösten har ”Rum för barn” förändrat 
perspektiven och sättet att organisera och presentera medierna. Här finns 
t.ex. avdelningen ”Älsklingsböcker”. Vem avgör vad som finns där? Det gör 
förstås besökaren! På tekniksidan har Upplands-Väsby, Nacka och Luma 
(SSB) chippat sina bibliotek. En omläggning som säkert kommer att leda till 
ett förändrat arbetssätt. Ljudbiblioteket vid Sveavägen tar ett nytt grepp om 
de böcker som paketerats i elektronisk form, och Kistas lärcenter är en av de 
avancerade lärmiljöer som kopplar samman vuxenstuderandes behov av litte-
ratur, studiehandledning, vägledning samt möjligheter att studera i närom-
rådet. Det pågår också flera projekt. ”Ett bibliotek för alla” som engagerat 
ett flertal socialbibliotekarier befinner sig i slutfasen. LIM-IT är än så länge i 
starten, och de har grundat med en användarstudie av bibliotekshemsidor. 
En försmak finns att läsa i detta nummer. Mer kommer. 
 Adventsljusen brinner fortfarande, och vi kan ännu en tid njuta 
av glöggen och pepparkakorna. Dags att önska er alla en riktigt 
avkopplande och fröjdefull jul. 
 Själv ska jag skicka en julklapp till den unge mannen som jag 
nämnde inledningsvis. Vad han får? Tja, det blir någonting 
platt och mörkgrönt med vita bokstäver…

Kia Gumbel
T.f. chef Regionbibliotek Stockholm

Läsvärt  – en ingång till Regionbibliotekets länkar

Sök upp SSB:s hemsida, www.ssb.stockholm.se, gå in på Region-
bibliotek Stockholm, leta upp rubriken Läsvärt i menyn och du har 
en nyöppnad ingång till användbara länkar. Här hittar du Bokens väg 
till insikt och utblick – en rapport från Ika Jorum i Ekhammarskolan, 
Bibliotekens roll i lärandet (Förslag till mål för informationskompe-
tens och 22 exempel på användarundervisning) samt Rapport om 
MIO-projektet av Elisabeth Nilsson. Dessa är en början och länkarna 
kommer att bli fler.

Teknikaliteter

En blogg har startats av några av teknikbibliotekarierna på Stock-
holms stadsbibliotek, huvudbiblioteket. Elisabet Fornell, Emma 
Nolin och Patrik Schylström pratar böcker, länkar och omvärld. 
De välkomnar också samtal med läsarna! Ämnet teknik behandlas i 
bred bemärkelse – högt och lågt, brett och smalt. Målet är att göra 
avdelningen teknik lite roligare, mer tillgänglig och mer lockande. 
Hitta den genom sökning i sökmotor, LIBRIS eller direktadress: 
teknikaliteter.blogs.com 

Fråga biblioteket

Läs Jakob Harnesks utredning och förslag till tjänstens framtida 
organisation. Finns på Kulturrådet hemsida, www.kulturradet.se

God Jul    

    Gott Nytt År!
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”Svenska Deckarbiblioteket är ett forsk-

nings- och studiebibliotek grundat 1989 

och har som huvudsaklig uppgift att samla 

kriminallitteratur på svenska språket, såväl 

svenska original som översättningar till 

svenska, samt facklitteratur om kriminallit-

teraturgenren.

 Deckarbiblioteket ligger i Eskilstuna stads- 

och länsbibliotek.”  (www.eskilstuna.se)

En saklig presentation på hemsidan. Vägen 
till ett svenskt nästintill nationalbibliotek i 
kriminalgenren har varit lång och krokig 
och hade inte blivit till utan sin alldeles 
egen akademi, Svenska Deckarakademin, 
som även den tog tid från idé till realitet. 
 ”I en artikel i Aftonbladet 2 november 
1957 lanserade journalisten och deckar-
författaren Hans-Krister Rönblom tanken 
på en svensk deckarakademi som en något 
mera lättsam och mindre prestigeladdad 
motsvarighet till Svenska Akademien. 
 Den gången stannade det vid en tanke; 
våren 1971 blev den verklighet. Den 16 
april kallade Akademins fyra grundare, 

Deckarbiblioteket 
kritikerna Jan Broberg, Jörgen Elgström, 
Bo Lundin och den genrekunnige förlags-
direktören och fackförfattaren Åke Runn-
quist till konstituerande möte i Stockholm. 
Där beslöt de församlade författarna och 
kritikerna att Akademin efter förmåga 
skulle verka för kriminalgenrens bästa 
bl.a. genom att ge ut antologier med så-
väl fakta som fiktion och att den vid behov 
skulle uppmärksamma kriminallitterära 
förtjänster genom att dela ut ett antal pri-
ser.” (www.deckarakademin.se)

Sherlocks hem i miniformat

Jag förberedde mig genom att besöka hem-
sidorna innan jag tog ett tåg till Eskilstuna 
för att besöka Deckarbiblioteket och dess 
föreståndare, bibliotekarie Thomas Böös.
 Deckarbiblioteket har rymliga lokaler 
inom stadsbiblioteket och lockar med en 
Sherlock Holmes-utställning: bokomslag 
från de allra första svenska Sherlock-utgå-
vorna och bäst av allt: en modell i dock-
skåpsformat av Sherlocks hem på 221Ba-
ker Street! Så många detaljer: mikroskopet, 
fiolen, paraplystället av en elefantfot, box-
handskarna och den gula lådan med de av-
skurna öronen i salt, allt omsorgsfullt ska-
pat av Ted Bergman, sherlock-samlare och 
medlem av Deckarakademin. Till detta de-
tektiva ”urhem” finns också en komplett 
katalog över föremålen. Suget efter omläs-
ning kändes starkt …
   (Den som vill läsa mer om Ted Bergmans 
modell och imponerande boksamling – nu-
mera införskaffad till Deckarbiblioteket 
– hittar en utförlig artikel i Jury 2/2005.)

Imponerande bestånd

Deckarbiblioteket har fyra goda samar-
betspartners. Eskilstuna kommun, som 
står för lokaler i stadsbiblioteket och lön 
för föreståndaren, tidskriften Jury, som är 
behjälplig på allehanda sätt, de svenska 
förlagen, som generöst och frivilligt levere-
rar ”pliktexemplar” av all ny spänningslit-
teratur, och så Deckarakademin, som har 
sin fasta punkt i Deckarbiblioteket.
 Beståndet är imponerande – drygt 
11.000 volymer. En tredjedel innehåller 
den helt kompletta samlingen av svensk 
kriminallitteratur från 1893, resten är 
översättningar, original på bl.a. engelska, 
tidskrifter och facklitteratur.
 Men varför startåret 1893? Jo, då ut-
kom ”Stockholms-detektiven; brottsmåls-
roman; nytt svenskt original / af Prins 
Pierre”. Denna bok inleder, enligt Svenska 

Deckarakademin, den svenska kriminallit-
teraturen. Med denna dyrgrip i handen be-
rättar Thomas om sitt eget detektivarbete 
med den verkligt rafflande historien om 
pseudonymen och hans nyckelroman, som 
– otroligt men sant! – faktiskt utspelar sig 
just i E-tuna! Brotten är nog så välbekanta: 
prostitution, drogmissbruk, utslagning och 
arbetslöshet.
 Vilka använder då detta förträffliga bib-
liotek? Akademiska forskare från Sverige 
– mest från språkinstutitioner eftersom 
forskning om kriminallitteratur som skön-
litteratur ännu lyser med sin frånvaro i vårt 
land. Men också forskare från Tyskland, 
Norden, USA och England, och så förstås 
bibliotek, bokförlag, journalister, samlare 
och den intresserade allmänheten.

Eldorado för deckarvänner

Mitt besök avslutas med en rundvandring i 
biblioteket – vilken upplevelse för en deck-
arvän att se alla dessa hela författarskap 
prydligt i hyllorna – och en besiktning av 
källarmagasinen med specialsamlingar, på-
gående och fullbordade donationer i hyllor 
och papperskassar.
 Till sist frågar jag Thomas vad han har 
läst i sommar. ”All nyutkommen kriminal-
litteratur av svenska författare” blir svaret. 
Så ska det låta! En bibliotekarie förväntas 
ju ha läst ”allt”, men här är det dessutom 
sant! Thomas ingår, som medlem i Decka-
rakademin, i gruppen ”Svenska A”, ett 
oskyldigt namn på de fem tappra personer, 
som bokstavligen ska läsa allt (uppåt 80 
titlar) för att sen nominera fem titlar till 
årets pris i klassen Bästa svenska kriminal-
roman. Han säger sig därför vara något 
trött på genren just nu. Ett uttalande, som 
definitivt motsägs av den entusiasm och 
kunskap han visat.
 Ett besök på Deckarbiblioteket i Eskil-
stuna rekommenderas! 

Berit Engdahl  (text och foto)

Stockholms stadsbibliotek

i Eskilstuna
Svenska ungdomar är sämre på att läsa 
norska och danska än den äldre generatio-
nen och det kanske inte är så konstigt om 
man ser till hur svårt det är att få tag i norsk 
litteratur och att vi inte kan se norsk tv.
 Var får då norrmän och andra intresse-
rade i Stockholms län tag i norsk skönlit-
teratur och kultur?
 Sundbybergs bibliotek har blivit ett vat-
tenhål för de låntagare som hittat hit. De 
kommer inte i strida strömmar, men drop-
parna urholkar stenen. En familj från Täby 
kommer på lördagarna för att förse sig. En 
hantverkare råkar gå förbi på sin kafferast 
och ser att vi hade norska böcker. Efter en 
halvtimme kommer kollegan och undrar 
vad han gör. Ögonen lyser på honom, när 
han förklarar för arbetskamraten vilken 
guldgruva han har upptäckt i vårt Norge-
rum. Vilken tur att kompisen också är en 
läsare.
   
Samma böcker som de norska biblioteken

Varför har just Sundbybergs bibliotek ett 
norskt minibibliotek? I slutet av 90-talet 
arbetade författarinnan Kerstin Norborg 
med ett poesiprojekt på biblioteket. Hon 
tyckte att den norska poesin var dåligt 
översatt och skrev till Norska kulturrådet 
och bad dem skänka poesiböcker till bib-
lioteket. Det slutade med att vi får samma 
böcker som de norska biblioteken enligt 
den norska bokstödsordningen.
 Från 1998 och framåt har vi ett bra urval 
av norsk skönlitteratur, poesi och teaterpjä-
ser med ett eget utrymme i biblioteket.

   Norgesamlingen Sundbybergs bibliotek

Grannarna extra goda i år

Läsecirkel succé

Vår norska läsecirkel har blivit en succé. 
2003 hade vi sjutton intresserade anmäl-
da. Många har varit med sedan starten, 
men varje år slutar några och nya kom-
mer till. Vi bestämmer tillsammans vad vi 
ska läsa och vilka datum vi ska träffas. 
Det blir oftast ett par gånger per termin. 
Cirkeln har utvidgats till norsk kultur i 
allmänhet. Vi har haft besök av en över-
sättare, en expert på norsk mat och flera 
gånger varit på teater. Norske Erlend Loe 
är en av de mest spelade teaterskriben-
terna i Europa just nu.
 Att driva en norsk läsecirkel är inte 
svårt, om det inte vore för bristen på 
norska böcker i de svenska bokhandlar-
na. Det bästa med en cirkel är ju att man 
läser samma bok och diskuterar den. För 
biblioteket är det bra att ha en grupp lån-
tagare/cirkeldeltagare, som vi får en när-
mare kontakt med. De vågar säga vad de 
tycker och sprider förhoppningsvis goda 
”vibbar”.
 Mer om vår norska läsecirkel och an-
dra cirklar finns att läsa i magisterupp-
satsen ”Boksamtal” av Lena Havel och 
Solveig Kraft, utgiven på Bibliotekshög-
skolan i Borås. 
 Vi skickar vandringsbibliotek inom 
Stockholms län, så hör gärna av er om ni 
behöver norska böcker.

Ann Bergström
Sundbybergs bibliotek

”En god granne är bättre än en avlägsen vän”, har vi som måtto för vår 
satsning på norsk skönlitteratur. 
 I år, hundra år sedan unionsupplösningen, är vår goda granne Norge 
föremål för en ovanlig uppmärksamhet i media och det kommer en hel del 
översättningar av norska romaner i höst.

Beläst i deckargenren är Thomas Böös, före-

ståndare för Deckarbiblioteket och medlem i 

Deckarakademin.

Berit Engdahl 
begav sig till 
Stadsbiblioteket 
i Eskilstuna, där 
hela samlingen 
av svensk 
kriminallitteratur 
är inrymd. 
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Mats 
Myrstener 
har läst:

Joacim Hansson, författare till en skrift om de för-

ändringar som det lokala folkbiblioteket har ge-

nomgått, varnar för glidningen från folkbibliotek 

till utbildningsinstitutioner. 

 Mats Myrstener har läst Hanssons ”debattin-

lägg” och delar hans oro för att den lokala folkliga 

förankringen tappas bort.

Mycket av det gamla ”folkhemssverige” är 
idag försvunnet; man kan med fördel kny-
ta samman framväxten av välfärdssamhäl-
let och ”folkhemmet” med den svenska 
folkbiblioteksutvecklingen.
 Det lokala folkbiblioteket var en gång 
lika självklart som Posten och Konsum. 
Det var offentliga lokaler där man möttes. 
Lokaler där man fick hjälp och vägled-
ning, en sorts informationscentral. Joacim 
Hansson, lektor vid Bibliotekshögskolan i 
Borås, har i sin lilla skrift Det lokala folk-
biblioteket – förändringar under hundra 
år beskrivit utvecklingen och inriktningen 
av våra folkbibliotek under nittonhundra-
talet. Enligt Hanssons synsätt har folkbib-
lioteken gått från att vara ett instrument 
för folkbildning till en institution för ut-
bildning. De kommunala biblioteken har 
profilerat sig, kanske för att överleva ned-
skärningar, genom att mer och mer bli ett 
stöd till skola och högskola. 
 Hansson visar på några exempel: Norr-
tälje stadsbibliotek har klart uttryckt att 
man vill vara ett ”folk- och utbildningsbib-
liotek”. Bibliotekets chef Kerstin Ericsson 
beskriver i programskriften Biblioteket i ut-
bildningssamhället hur man där vill bygga 
om biblioteket till ett folk- och utbildnings-
bibliotek och filial till högskolebiblioteket. 

I Härnösand har stads-, läns- och högsko-
lebiblioteket slagits ihop till ett ”sambiblio-
tek” som även kan få uppgifter som arkiv 
och museum. En liknande utveckling sker 
på Gotland. Man anar här möjligheten till 
stora kommunala besparingar. 
 Kanske är denna utveckling oundviklig, 
men Joacim Hansson varnar för att många 
kan förlora på att folkbiblioteken blir små 
högskolebibliotek. Förlorarna blir de som 
har det sämst: gamla, sjuka, barn, handi-
kappade, och de med läs- och skrivsvårig-
heter. Genom att kostnaderna för fack- och 
kurslitteratur och datasupport ökar alltmer 
så kan utvecklingen hota den rena nöjes-
läsningen, menar Hansson. Smala genrer 
som lyrik, essäer och dramatik kommer då 
inte att köpas in i den utsträckning som de 
borde. I vissa kommuner kan folkbibliote-
ket komma att ersätta bokhandeln, alltså 
bli en rent kommersiell verksamhet.

Stockholm

Utvecklingen kan ses i Stockholm redan 
från starten av stadsbiblioteket 1928. Det 
kom i stor utsträckning främst att serva de 
studerande på Norrmalm, gymnasierna, 
Stockholms högskola och Handelshög-
skolan. En utredning som gjordes 1942 
visade att just så var fallet. SSB:s förste 
stadsbibliotekarie, Fredrik Hjelmqvist var 
historiker och kom från Lunds universitet. 
Skickligt byggde han upp den stora verk-
samheten och det var självklart för honom 
att huvudbiblioteket skulle få funktionen 
av ett litet högskolebibliotek.
 Dock kom de många filialerna i Stock-
holm att fungera mer som riktiga folk-

bibliotek med lokal förankring. Det stora 
hotet mot biblioteken tror jag personligen 
är nedläggningen av filialerna. Till slut står 
man där med ett enda kommunbibliotek, 
tyngt av kraven från många studerande. 
Det är en utveckling vi ser i kommuner i 
Storstockholm idag, ett kommunalt bib-
liotek som framförallt får funktionen som 
stöd till olika utbildningar. Mångfalden 
försvinner därmed.

Det lokala biblioteket 

Joacim Hansson refererar till en dansk 
undersökning som visar på fyra inslag i 
1990-talets folkbiblioteksverksamhet: Det 
är ”kultur- och upplevelsesektorn”, d.v.s. 
nöjesläsning och kulturverksamhet. Det är 
vidare kunskap och utbildning, information 
(ett område som kan vara mycket styvmo-
derligt behandlat på folkbiblioteket) samt 
den ”sociala verksamheten”, d.v.s. bibliote-
ket som ett socialt mötescentrum med alla 
möjliga funktioner. Hansson pekar på att 
här saknas en viktig drivkraft som de gam-
la folkbiblioteken hade, nämligen begrep-
pet ”demokrati”. Biblioteket var ett instru-
ment för att sprida demokratiska tankar 
och ideal och Hansson varnar för att biblio-
teken tappar denna del av verksamheten. 
Det kan bestå i att sprida och arbeta för lo-
kal demokrati i en stadsdel eller i ett mind-
re samhälle eller att arbeta för bättre för-
ståelse mellan religioner och raser, etniska 
”svenskar” och invandrare från andra kul-
turer. Hansson pekar på att det lokala folk-
biblioteket kanske är ännu viktigare idag 
när det talas om ett växande demokratiskt 
underskott i ett ”gränslöst Europa”. Biblio-

teket kan komma att få den viktiga uppgif-
ten i regionernas Europa att bidra till den 
lokala identiteten och tryggheten.

England

I skriften visar Hansson på en annan ut-
veckling av folkbiblioteken som är populär 
i England. Här får det lokala biblioteket 
helt nya arbetsuppgifter i besparingstider. 
Det kan vara att ge rum för arbetsför-
medlare, yrkesvägledare, post, bokhandel, 
apotek eller videouthyrare. I Storbritan-
nien blir folkbiblioteken nu kulturcentra 
med många uppgifter där bokutlåningen 
bara är en liten del av verksamheten. Här 
finns både oroande och positiva inslag. 

Lokal folklig förankring i riskzonen 

Hanssons lilla skrift är ett debattinlägg, 
och hans historiska bakgrund är ganska 
summarisk. Folkbiblioteket har traditio-
nellt stått på flera ben och det pedagogis-
ka-folkbildande (med inslag av moralism 
och förmynderi) har alltid varit stadigt. 
Kultur- och informationsförmedling blev 
viktiga uppgifter på 1960- och 1970-ta-
len när gränserna öppnades mot omvärl-
den. Jag delar Hanssons oro för att man 
i framtiden alltför mycket betonar utbild-
ningsstödjande verksamhet och IT. Man 
riskerar då att tappa den lokala folkliga 
förankringen. Ett litet högskolebibliotek 
har knappast samma arbetsuppgifter som 
ett traditionellt stadsbibliotek eller folk-
biblioteksfilial. Datorer kan trots allt inte 
ersätta den personliga kontakten.

Mats Myrstener
Bibliotekarie och biblioteksforskare

Det lokala folkbiblioteket – 

förändringar under hundra år 
av Joacim Hansson

Sedan 1990 har ca 300 filialer i landet 
slagit igen. Förra året stängdes 26. 
Totalt finns 1 065 filialer kvar. 

Källa: Kulturrådets årsrapport

Minskat antal biblioteksfilialer

Samarbete ska ge bättre service till studenter

I bibliotekslagen  (SFS 1996:1596) §10 står att länsbibliotek, lånecentraler, 
högskolebibliotek, forskningsbibliotek och andra av staten finansierade 

bibliotek ska avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till 
folkbibliotekens förfogande samt i övrigt samverka med folk- och 

skolbiblioteken och bistå dem i deras strävan att erbjuda 
låntagarna god biblioteksservice. Ett tillägg 2005-01-01 

framhäver att bibliotek och bibliotekshuvudmän 
inom det allmänna biblioteksväsendet 

skall samverka.

Stockholms universitetsbibliotek (SUB) 
och Stockholms stadsbibliotek (SSB) har 
studenterna som en gemensam kundgrupp. 
Ett genomtänkt och planerat samarbete är 
en förutsättning för att erbjuda dem bästa 
möjliga service. Båda biblioteken har för 
avsikt att införa ett processorienterat ar-
betssätt för att stärka kundperspektivet. Vi 
ska tillsammans undersöka studenternas 
studiesituation, informationsbehov och 
förväntningar. Resultatet blir grunden för 
en analys av hur servicen ska kunna för-
bättras. Vi ska använda intervjuer i fokus-
grupper som arbetsmetod. Intervjuare är 
Ewa Andersson, Ljudbiblioteket och Laila 
Sjöbacka, Kista, som båda har tidigare er-
farenhet av att använda denna metod och 
intervjuerna görs under november månad.
 
Kunskapsöverföring

En annan form för det nya samarbetet är 
arbetsplatsbyten eller utökade studiebe-
sök, från en dag upp till en vecka. Från de 
båda biblioteken finns ett antal personer 
som anmält intresse, så utbytet kan påbör-
jas inom kort. 
 Studiegruppen på SSB får kurslistor för 

kurser med många deltagare (ekonomi, 
juridik etc).
 Stockholms universitet erbjuder kur-
ser inom språk och naturvetenskap på 
en nivå som ligger mellan gymnasiet och 
universitetsnivå. Information om dessa 
ska finnas på SSB:s lärmiljöer.
 En nordisk sommarskola för informa-
tionskompetens (1-veckasinternat) som 
riktar sig till bibliotekspersonal finns ock-
så med i planeringen. Den har anordnats 
fyra gånger tidigare, i fyra olika nordiska 
länder. År 2006 har turen kommit till 
Sverige. 
 Det här är bara början på ett samar-
bete som förhoppningsvis kommer att 
utvidgas och fördjupas under de kom-
mande åren.
 Det gemensamma projektet, till vilket 
Kulturrådet och BIBSAM bidragit med 
pengar, startade i oktober och pågår 
t.o.m. februari 2006.
 Projektledare är Kerstin Röse, SSB och 
Eva Enarson, SUB.

Kerstin Röse
Stockholms stadsbibliotek

SSB + SUB = SANT



Cirkus Cirkör överraskar mellan 

bokhyllorna när Järfälla folkbiblio-

tek invigde sina festligheter.
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Hänt i höst: invigningar, jubileer, cirkus, böcker & soppa ...
Drömbiblioteket 

Rum för barn

Barnens drömbibliotek invigdes den 8 oktober. Det är barnbiblio-
teket Rum för barn i Kulturhuset i Stockholm som har totalrenove-
rats och återuppstått i helt ny form. Ombyggnaden har föregåtts av 
ett ovanligt omsorgsfullt förarbete där personalen har utbildats om 
barns utveckling och behov av flera utomstående resurspersoner. 
Projektbeskrivningen Barnperspektiv på barnbibliotek slår fast att 
biblioteket ska ordnas så att barnet både har lätt att hitta böckerna 
de söker och uppmuntrar barnets kunskapssökande. Inredningen 
ska utmana barnets intellekt, motorik och fantasi. FN:s barnkon-
vention, montessoripedagogiken och det konsekventa barnperspek-
tivet utgör grunden för utbildningen och diskussionerna. 
 Resultatet? Ett roligt och spännande bibliotek, med en särskild 
avdelning för barn 0-3 år, med alla böcker uppställda efter äm-
nen och många roliga detaljer att upptäcka. Det har alla förutsätt-
ningar att locka barn 0-11 år och deras föräldrar! Nu ska det bli 
intressant att se hur biblioteket fungerar och hur barnen kommer 
att använda det. 

Lena Lundgren
Regionbibliotek Stockholm

Upplands Väsby och Nacka först ut:

Chippat var det här!

Upplands Väsby bibliotek har som första folk-
bibliotek i Sverige installerat ett chip-ba-
serat system för utlåning, återlämning och 
inventering. Invigningen skedde den 5 
oktober, efter en intensiv arbetsperiod då 
hela personalen hjälptes åt att integrera 
den nya tekniken på alla medier.  
    – Det är roligt att Upplands Väsby kom-
mun väljer att satsa på sitt bibliotek, säger 
Anna-Clara Edin, bibliotekschef och initia-
tivtagare. Med det nya bibliotekssystemet 
försvinner administrativa moment i låne-
disken och personalen får mer tid till det 
de är utbildade för – att ge goda råd och 
hjälp till besökarna.

Hundraåring: Järfälla folkbibliotek

Lördagen den 17 september invigde Järfälla folkbibliotek sitt 100-års-
jubileum med festligheter. Anette Nylund, ordförande i utbildnings-, 
kultur- och fritidsnämnden invigde jubileet. I sitt tal poängterade hon 
särskilt vikten av att alla skolor ska ha tillgång till ett bra skolbiblio-
tek samt att den sociala biblioteksservicen till äldre och funktionshind-
rade är en viktig del av bibliotekets verksamhet. 
 Jubileumsdagen pyrde av akti-
vitet. Elever från Cirkus Cirkör 
genomförde häpnadsväckande 
nummer och som besökare fick 
man både lite bibliotekshistoria 
och tårta. Festligheterna fortsät-
ter under hösten med författar-
besök, temadagar och barnakti-
viteter.

Rebecca Bachmann (text och foto)

Regionbibliotek Stockholm

   I Ljudbibliotekets öppna lokaler finns nu 
bibliotekets bestånd av talböcker och ljud-
böcker för vuxna samlade för alla som vill 
läsa med öronen. När det gäller talböcker 
arbetar man också med telefonservice till 
låntagare som behöver det, och dessutom 
sköter man fjärrlåneservice till andra bib-
liotek i Stockholms stad och till länets bib-

Asplundhuset

Ljudbiblioteket och 
Frågebyrån 

Lördagen den 22 oktober invigde Stock-
holms stadsbibliotekarie Inga Lundén  
Ljudbiblioteket och Frågebyrån. Dessa är 
placerade på entréplanet i Asplundhuset 
och ”smyg”öppnades redan i somras. Nu 
är också det mesta av belysning och skyltar 
m.m. på plats i lokalerna mot Odengatan. 
 Faktum är att det redan i Asplunds ur-
sprungliga planer för Stadsbiblioteket skis-
sades på en frågebyrå, men det har alltså 
dröjt nästan 80 år innan den kom på plats! 
I dag är Frågebyrån med sin centrala pla-
cering en allmän informationspunkt som 
också rymmer bibliotekets bastjänster. 

liotek. Till samma enhet hör också inläs-
ningstjänsten för läshindrade i Stockholm.
 På ljudbokssidan var det dagen till ära 
premiär för utlån av mp3-böcker – men i 
en helt ny form. Här handlar det om att 
låna en liten spelare med ljudboken redan 
laddad och klar. Bara att trycka på play, 
alltså! Andra begivenheter denna dag var 

visningar av den jätte-
stora återlämningsro-
boten Marvin som bor 
i det runda magasinet, 
och en författarträff 
med Beate Grimsrud.

Karin Sundström
Regionbibliotek Stockholm 

Ytterligare ett heltaggat bibliotek har in-
vigts. Det är Dieselverkstadens bibliotek i Nacka. 
Deras vision är att utveckla nya tjänster 
och ny service i det ”framtida biblioteket”, 
och projektet har gjorts i samarbete med 
Axiell.
   Förutom invigningstal av kommunal-
rådet Erik Langby bjöds allmänheten på 
demonstration och premiärlån med nya 
chip-lånekort. Nästa chippade bibliotek i 
Nacka blir Älta, i samband med ett lokal-
byte vid kommande årsskifte.

Kia Gumbel (text och foto)

Regionbibliotek Stockholm

Bibliotekschef 
Anna-Clara Edin 
vid invigningen 
av det chip-ba-
serade systemet 
på Upplands 
Väsby bibliotek.

Boksoppa 

En torsdag i oktober arrangerade Lidingö stadsbibliotek 
”boksoppa” som lunchtema. Biblioteket bjöd på lästips ur 
höstens böcker, soppa med bröd och kaffe. Dryga 40-talet 
läsglada lidingöbor bänkade sig, och därmed var det ”utsålt”. 
På plats fanns också vår lokala bokhandel, Akademibokhan-
deln, laddad med de böcker som presenterades. Ytterligare en 
boksoppa blev det i november, då på temat höstens deckare. 

Kristina Herrlander (text och foto)

Lidingö stadsbibliotek
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Foto: Amanda Bigrell

Rum för barn har bokhyllor med trappor 
och stegar, och bland böckerna finns ting 
som genom lek ska locka barn till läsning. 



Boken
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Barnpilot med nytt uppdrag
Aktionsgruppen för barnkultur är en kommitté som är utsedd av förra 
kulturministern Marita Ulvskog i september 2004. Gruppen ska lämna sin 
slutrapport senast den 15 april 2006. Huvuduppgiften är att lämna förslag på 
hur barnkulturens ställning kan stärkas. Aktionsgruppen har också uppdraget att 
kartlägga barnkulturen i Sverige och lyfta fram kommuner som etablerat former 
för arbetet med barn och kultur. Kartläggningen lanserades den 3 oktober i år. 
Om aktionsgruppens arbete kan man läsa på hemsidan www.barnkultur.se

Alireza Afshari, som är barnbibliotekskonsulent 

vid Stockholm stadsbibliotek, är medlem i aktions-

gruppen och Länsnytt ställer några frågor.

Vad kan du bidra med i gruppen?
 – Med tanke på min bakgrund som im-
migrant, pedagog och manlig barnbibliote-
karie kan jag naturligtvis bidra med olika 
saker i gruppen. Mitt ansvarsområde är i 
första hand folk- och skolbiblioteksfrågor, 
men jag bevakar samtidigt litteraturfrå-
gorna mycket noggrant. Jag är kanske den 
enda medlem i gruppen som tack vare en 
sådan etablerad institution som bibliotek 
har olika referensgrupper som jag kan bol-
la idéer och tankar med, och ta med mig 
deras tankar och synpunkter när jag går 
på gruppens möte. Jag tackar framför allt 
min konsulentkollega på Regionbibliotek 
Stockholm, Lena Lundgren, som generöst 
och med stort engagemang har delat med 
sig av sina erfarenheter.  

Barn- och ungdomsbibliotekarier kanske 
ställer sig frågan om de arbetar på rätt 
sätt. Kommer aktionsgruppens arbete att 
innebära en förändring, tror du? 
 – Det beror väl på hur vi definierar or-
det ”förändring”. Förändringsarbetssättet 
för mig är att tänka nytt men inte tren-
digt, samverka med alla möjliga aktörer 
som omger barnet och att lämna ifrån sig 
makt och tolkningsföreträde. Jag ser på 

barn- och ungdomsbibliotekarier som en 
kompetent, förändringsbenägen och fors-
kande yrkesgrupp. Men jag hoppas ändå 
att jag i samråd med mina referensgrupper 
i Stockholm och i övriga delar av landet 
lämnar några intressanta, spännande och 
samtidigt verklighetsförankrade förslag 
som kan bidra till ett nytt och omvärlds-
orienterat arbetssätt.

Ibland kan man uppleva att det är svårt 
att hävda biblioteksfrågor bland andra 
kulturfrågor. (De är ju så självklara). Finns 
det konkurrens inom aktionsgruppen?
 – Nej, inte alls. Skol- och barnbiblio-
teksfrågorna är ganska omfattande och 
aktuella i våra diskussioner. Vi diskuterar 
och behandlar alla konstformer för barn, 
men det intressanta är att biblioteksfrågor 
är hjärtefrågor för nästan alla ledamöter, 
vilket är väldigt roligt och glädjande för 
mig. Man blir helt enkelt stolt att vara 
barnpilot. 

Ali, nu tjänar du väl bra med pengar när 
du har fått ett så här fint uppdrag?
 – Ha, ha verkligen. Det är många kväl-
lar och helger som man har ägnat åt att 
läsa buntar med dokument, utredningar, 
planer m.m. som regeringen skickar hem 
till ledamöterna. Jo, jag har blivit rik, rik 
i själen men inte i plånboken. Jag arbetar 
ideellt men inom ramen för min tjänst. Jag 

måste erkänna att detta är som en utbild-
ning som man inte kan köpa oavsett hur 
mycket man är beredd att betala. Man får 
verkligen en väldigt bred kunskap i nästan 
alla kulturformer för barn.

Slutrapporten ska aktionsgruppen lämna 
in år 2006. Vad händer sedan?
 – Som ni kanske vet har statsministern 
Göran Persson utlyst år 2007 som barn-
kulturåret. Vi tror att aktionsgruppen för 
barnkultur får uppdraget att fortsätta ar-
beta även under barnkulturåret. Men det 
beror väl på vad som kommer att hända 
med riksdagsvalet nästa år, säger Ali.

KM

– Jag är stolt över att vara barnpilot, säger 
Alireza Afshari, som själv myntat begreppet, och 

med det menar alla som arbetar med barn.
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Prioriterade frågor

Det finns ingen annan kulturinstitution som är 
så utvecklad och har så brett arbetsområde som 
bibliotek. Frågor som Ali driver i gruppen är:

• Ett bra skolbibliotek med kompetent och 
kvalificerad personal

• Ett tydligt barnperspektiv i biblioteksplanerna
• Speciella tjänster och kompetent personal 

med goda kunskaper om handikappade barn
• Speciella tjänster och kompetent personal 

med goda kunskaper om barn med svenska 
som andraspråk

• Bra och lockande hemsidor för barn samt 
tillgång till 24 timmars bibliotek 

 – en väg till insikt och utblick

Litteraturläsningsprojekt i åk 6

I en klass i åk 6 genomfördes ett litteratur-
läsningsprojekt ”Läslust – vällust” för att 
inspirera till mer och vidare läsning. Elever-
na delades in i en flickgrupp, som handled-
des av Ika Jorum och en pojkgrupp som 
handleddes av Katarina Wedin. Flickorna 
hade större behov av att lära sig ta plats 
och tala, medan pojkarna hade ett större 
behov av att lära sig lyssna på andra. 

Boksamtal

Som teoretisk utgångspunkt användes den 
modell för boksamtal som Aidan Cham-
bers presenterar i Böcker inom oss – om 
boksamtal (1994). En förtjänst med Cham-
bers modell är att det inte finns några enkla 
”ja”- eller ”nej”-svar utan alla tvingas 
reflektera över innehållet för att kunna 
formulera sig. Under boksamtalet deltar 
läsarna i samtal kring en gemensamt läst 
bok. Genom att dela sin läserfarenhet med 
andra som läst samma bok öppnas nya per-
spektiv för läsaren på den egna läsningen. 

Från spänning och kärlek till mobbning 

Flickorna hade i allmänhet stor lust till och 
erfarenhet av läsning samt var ofta med-
vetna om vilken typ av litteratur de ville 
läsa. Under diskussion om deras läsintres-
sen framgick att de ville läsa spännings- och 
kärleksromaner, idrottsböcker och realistis-
ka nutidsskildringar av problemorienterad 

och psykologisk art som t.ex. mobbning 
och utanförskap¹. En driven läsare läm-
nade mötena med ca fem böcker, vilka hon 
läst till nästa träff efter två veckor. Jorum 
kunde iaktta att flickorna växte i sin läsar-
identitet av att få särskilt utvalda böcker.
 För att utifrån Chambers modell läsa och 
diskutera en gemensam bok lästes Emma 
Valls deckare Egna spår (1999). Flickornas 
delade mening var att boken var händel-
selös och inte tillräckligt spännande. Uti-
från detta omdöme ställde Jorum frågan: 
Om ni fick hitta på en deckare; vad skulle 
den innehålla? Denna fråga satte igång 
flickornas fantasi och resulterade på kort 
tid i ”Gränden”, en blodig mordgåta med 
många misstänkta.

Egna teckningar konkretiserar bokinnehåll

Några av pojkarna uttryckte ett direkt läs-
motstånd. En elev kunde t.ex. inte förstå 
nyttan eller nöjet med att läsa och en an-
nan hade aldrig läst en hel bok. Utifrån 
Wedins bedömning av olika läsnivåer läs-
tes ett antal titlar av spänningsförfattaren 
Magnus Nordin. Särskilt eftertraktades 
Huset vid vägens slut (2004).  
 Eftersom vissa av pojkarna upplevde det 
som svårt att prata om innehållet i boken 
bad Katarina Wedin dem som läst Huset 
vid vägens slut att rita en karta över hu-
set och de andra att rita sin bild av något 
ur handlingen, exempelvis en plats eller 

person. Det visade sig vara en bra metod 
för att konkretisera innehållet i den lästa 
texten. Med utgångspunkt i dessa kartor 
och teckningar kunde läsarna jämföra sina 
upplevelser och erfarenheter av läsningen 
och dess innehåll och på så sätt få nya per-
spektiv på den lästa texten. Efter avslutat 
läsprojekt hade alla läst en hel bok.

Resultat

Ett tydligt resultat var att eleverna forma-
de en läsaridentitet och kunde formulera 
vilken typ av böcker de vill läsa. 

Litteratur i so-undervisningen i åk 8

Syftet med detta projekt, ”Att göra sin röst 
hörd”, var att eleverna skulle utveckla sitt 
kritiska, analytiska och reflekterande tän-
kande. Målet var att de skulle kunna dra 
paralleller mellan sociala, ekonomiska, po-
litiska o.s.v. konflikter och hur de uttrycks 
i litterär form. Eleven förväntades därige-
nom vidga sin förståelse. Den konflikt som 
behandlades i so-undervisningen var den 
mellan Israel och Palestina. De samhällsve-
tenskapliga perspektiven diskuterades med 
utgångspunkt i skönlitterära texter: dikter, 
saga och utdrag ur en roman. En strävan 
var att i analyserna göra en åtskillnad mel-
lan ett objektivt och ett subjektivt perspek-
tiv på konflikten och på det skrivna ordets 
makt och vanmakt.  

Samarbetsformer mellan bibliotek och ämnesundervisning 

Under vårterminen 2005 pågick ett samarbetsprojekt mellan 
litteraturvetaren och bibliotekarien Ika Jorum och sv- och so-läraren 
Katarina Wedin på Ekhammarskolan i Kungsängen. 
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Kartläggning

Under våren 2005 genomförde LIM-IT:s 
projektgrupp en kartläggning av de nio lä-
nens bibliotekshemsidor. Här i Stockholms 
län är det Kia Gumbel och undertecknad 
som är med i gruppen. Vi undersökte och 
dokumenterade vad användarna kan göra 
via hemsidan: söka titlar, reservera, boka 
dator, fylla i frågeformulär. Vi undersökte 
också hur snabbt biblioteken svarar. Hur 
presenteras kontaktsidor med namn på 
personalen, hur länkas till databaser, andra 
kataloger, Fråga biblioteket? Kan man få 
information på olika språk, är sidorna an-
vändbara för funktionshindrade, finns ordet 
”Bibliotek” på kommunens första sida? 
 Vi undersökte också vilka webbläsare, 
publiceringsverktyg, vilken skärmupplös-
ning m.m., som används och vi har fått 
många kommentarer om det utvecklings-
arbete som pågår i kommunerna för att 
förbättra sidorna enligt 24-timmarsväg-
ledningen.  
 För att få veta vilken nytta besökarna 
verkligen har av bibliotekens hemsidor be-
ställdes en användarundersökning.

Tio hemsidor testade 

Förberedelserna startade i början av som-
maren, då en arbetsgrupp arbetade fram 
ett varierat frågebatteri; vanliga och ovan-
liga frågor på biblioteken med svarsalter-
nativ och sökvägar. Exempel: Vad heter 
barnbibliotekarien på filialen i XXX? Kan 

jag få böcker hemsända när jag brutit be-
net? Har ni en bok med mönster till med-
eltidskläder?
 Före undersökningen valde Else Nygren 
ut tio hemsidor från de nio länen.   
 Testpersonerna, som var i åldrarna 17 
till 73 år, fick sitta i en lokal på Uppsala 
universitet. Där fick de söka svaren på 66 
frågor med hjälp av hemsidorna. Sökning-
arna filmades och man kunde se hur de 
klickade sig fram till svaret (i de fall sök-
ningen lyckades!).
 En första presentation av resultatet fick 
projektgruppens nio medlemmar i okto-
ber. En noggrannare genomgång får vi i 
december. På Stockholms läns chefskonfe-
rens i november har undersökningen också 
presenterats.

Håll ögonen på konferens 

Håll utkik efter en konferens i januari/feb-
ruari i Stockholm. Förhoppningsvis kan 
konferensen filmas så att alla i hela LIM-
IT området senare ska kunna ta del av 
den här jättespännande dokumentationen. 
Fortsättning följer i Länsnytt!
 Till dess: Mycket läsvärd och inspireran-
de för hemsidesarbete är rapporten ”Sådan 
bliver det elektroniske bibliotek bruger-
venligt” (2003) av Jens Madsen m.fl.

Lisbeth Schoultz Káplár
Regionbibliotek Stockholm

Ordförklaring:

BIBSAM: Kungl. bibliotekets avdel-

ning för nationell samordning och 

utveckling

LIM-IT: Länsbibliotek i Mellansve-

rige: InformationsTeknik. 

Projekt för att öka användningen av 

bibliotekens e-tjänster. 

www.Limitprojektet.se 

Stöds av Kulturrådet.

24-timmarsvägledningen.Statskon-

torets skrift om riktlinjer för offent-

liga institutioners hemsidor www.

e-namnden.se/24-timmarswebben

LIM-IT – nio länsbibliotek i Mellansverige – är ett projekt som har som mål att öka användning-

en av bibliotekens e-tjänster. För att börja med hemsidorna – hur fungerar de egentligen? 

Vilken nytta har våra användare av dem, hur hittar man och vad finner man? 

Docent Else Nygren har tidigare gjort en uppmärksammad studie av biblioteks sökguider 

och studenters sökbeteende på uppdrag av BIBSAM. Hon arbetar som universitetslektor i 

Människa-Dator Interaktion – MDI - vid Institutionen för Informationsvetenskap vid Uppsala 

universitet. Nu har hon undersökt hur användarna tar sig fram på bibliotekens hemsidor.

Kan jag 
få böcker 
hemsända 

när jag 
brutit 

benet? 

Ändringar i upphovsrättslagen
Den 1 juli 2005 ändrades upphovsrättslagen. De nya reglerna bygger på ett EG-

direktiv och två internationella avtal och rör bl.a. kopiering av musik, böcker och 

film samt möjligheten för skolor, bibliotek och personer med funktionshinder att 

använda upphovsrättsligt material. 

För att informera om ändringarna arrangerade Svensk förening för informa-
tionsspecialister ett heldagsseminarium i Stockholm i oktober. Inbjudna fö-
redragshållare var Katarina Renman Claesson (Stockholms universitet), Su-
sanna Broms (BIBSAM) och Mathias Willdal (Bonus Presskopia). 

Några av de lagändringar som berördes under dagen var: 

Kopiering av böcker

Rätten att kopiera för privat bruk finns kvar, men det är inte längre tillåtet 
att kopiera hela böcker. Detta gäller även studielitteratur. Däremot får man 
kopiera begränsade delar eller en litterär text av begränsat omfång, såsom en 
dikt eller en novell. Rådet till biblioteken är alltså att informera låntagarna 
om detta, t.ex. genom anslag vid kopieringsapparaterna.

Fildelning och nedladdning av musik och film m.m.

Det är inte tillåtet att lägga ut någon annans upphovsrättsmaterial, t.ex. fil-
mer, musik, texter eller bilder på internet utan upphovsmannens tillstånd. Det 
är inte heller tillåtet att för sitt privata bruk kopiera material som har lagts ut 
på internet utan tillstånd från upphovsmannen.

Kopiering på arbetsplatser 

Nytt är att det nu finns en särskild bestämmelse i upphovsrättslagen som säger 
att det krävs avtalslicens för kopiering på arbetsplatser. För den kopiering 
som sker internt för arbetsplatsens informationsbehov kan man teckna ett 
samlingsavtal med en organisation som företräder upphovsmännens intressen, 
t.ex. Bonus Presskopia. 

Fjärrlån

En ny möjlighet för biblioteken är att det numera är tillåtet att skicka digitala 
fjärrlån till andra bibliotek. Men det mottagande biblioteket måste fortfa-
rande skriva ut filen på papper till låntagaren. Om man vill skicka filen till 
direkt till låntagaren krävs licens. 

Läs mer:
Upphovsrätten i informationssamhället. Broschyr från Regeringskansliet.
www.regeringen.se

Britt Löfdahl
Regionbibliotek Stockholm

17 § i Upphovsrättslagen 

reglerar framställning och användning av anpassade 

medier för personer med funktionshinder

 
Här är några av de förändringar som den nya lagen 
innebär på detta område:

Talböcker

• Böcker som tidigare kommit ut som ljudbok kan även 
framställas som talbok om det behövs.

• Talböcker får inte framställas kommersiellt (men de 
producenter som har tillstånd sedan tidigare blir inte 
av med sitt gamla tillstånd).

• Talböcker kommer att kunna säljas/överlåtas från 
producenten till användaren, och då ska upphovs-
mannen ersättas.  

• I lagen nämns inga diagnoser, utan målgruppen är helt 
enkelt de personer med funktionshinder som behöver 
en inläsning för att kunna ta del av boken.

• Den som framställer och sprider exemplar har ett ut-
talat ansvar för att dessa inte sprids till andra än de 
som är berättigade.

• Även folkbibliotek kan ansöka om talbokstillstånd. 
Med tillstånd får biblioteket framställa talböcker själ-
va samt överföra och sprida talböcker digitalt. (Man 
kan t.ex. ladda hem talböcker över nätet.)

Andra anpassade medier

• Var och en får anpassa verk för personer med funk-
tionshinder, t.ex. som elektronisk text, stor stil, teck-
enspråk, lättläst, punktskrift eller taktila bilder (dock 
inte ljudupptagning). Var och en får också sprida de 
anpassade verken i form av fysiska exemplar. 

• Med tillstånd från regeringen får man också föra 
över sådana exemplar som nämns ovan digitalt till 
målgruppen. 

• Med tillstånd får man dessutom framställa och sprida 
material för hörselskadade och döva.

Läs mer: www.tpb.se

Karin Sundström
Regionbibliotek Stockholm

Bibliotekens hemsidor testas
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I Norrtälje anordnades en lördag i oktober 

den andra Bokmässan i kommunens historia. 

Det blev ett mycket välbesökt och lyckat 

evenemang i bibliotekets och kultur- och 

fritidsförvaltningens regi.

I Stadsbibliotekets öppna lokaler samsades 
ett femtiotal roslagsanknutna författare, 
bokhandlare, antikvariat och lokala kul-
turföreningar vid bokbord och estrader. 
Besöksiffran pekade upp emot dryga två 
tusen under de sex timmar som ”minibok-
mässan” pågick.
 Tre seminarier hölls med författarna 
Majgull Axelsson, John Ajvide Lindqvist 
och Göran Palm. De leddes av den mycket 
initierade kulturjournalisten Gunilla Kind-
strand. Benita Mattsson Eklund, kulturre-
daktör på tidningen Åland berättade om 
åländska författarinnor, i ett arrangemang 
av föreningen Norden.
 Seminarierna blev i stort sett fulla till 

”Böcker åt alla!” Ny bok med glimtar ur Upplands Väsbys tidiga bibliotekshistoria. 
Författare Lisa Wendelius & Laila Norström. Boken ges ut av Kultur- och fritids-
nämnden i Upplands Väsby kommun.

På Upplands Väsby bibliotek finns böcker från sockenbibliotekens och ABF-bibliotekens dagar. 
Böckerna är inte särskilt unika i sig, men de ger en ovärderlig bild av Upplands Väsby kom-
muns egen bildningshistoria. De ger en bild från den tid då prästerskapet i de tre socknarna 
Ed, Hammarby och Fresta gav folket en kristlig fostran till en tid då arbetarrörelsen växte 
fram med litteratur som ifrågasatte den gamla ordningen. Så småningom växte storkommunen 
Upplands Väsby fram ur de tre socknarna och de båda biblioteksformerna övergick i kom-
munal regi. Och då som nu fanns böcker både till nytta och nöje. 

 Arbetet med de skönlitterära texterna 
delades in under tre olika rubriker och 
omfattade tre lektioner:

Känslans röst 
Två dikter skrivna av flyktingbarn i 
Sverige² lästes högt. Gruppen studerade 
hur bl.a. flyktingskap och utanförskap 
kom till uttryck i litteraturen. 

Det politiska förtryckets röst
Singers saga ”Rabbi Leib och häxan Kuni-
gunda” lästes högt som exempeltext på en 
allegori. Allegorin diskuterades som stra-
tegi för att skriva och uttrycka sin mening 
i förtäckta ordalag när en politisk konflikt 
utlöst censur. Under lektionen fick eleverna 
skriva en egen allegori. 

Vanmaktens röst
En scen ur Kafkas Processen3 samt en del 
av rättegången i Lewis Carrolls Alice i un-
derlandet (1950) lästes högt. Diskussionen 
om makt, vanmakt och process utgick från 
att se den enskilda människan i konflikten. 

Resultat

Hos eleverna i åk 6 kunde utvecklingen av en 
läsaridentitet iakttas. Hos eleverna i åk 8 ut-
vecklades en vidare förmåga att urskilja och 
använda ett allegoriskt tänkande. Projekten 
visade också att det går att komma längre 
och djupare genom diskussion av texterna 
men att Chambers modell inte är tillräcklig.      

Ika Jorum
Litteraturvetare och bibliotekarie Kungsängen

1. Några av de böcker som lästes var Kuick, Kata-
rina, Svarta kläder, svart mask (2004), Brooks, Kevin, 
Martyn Pig (2003), Timgren, Katja, Det jag inte säger 
(2004), McCormick Patricia, Sann smärta (2002) 
och Ellis Deborah, Den osynliga flickan (2002).
2. Dikterna hämtade ur Ge mig hopp, ge mig liv: dik-
ter av flyktingbarn som gömmer sig (Sthlm 2004).

3. Kafka, Franz, Processen, (1945), s 43-47.

En oavkortad version av artikeln finns 
på SSB:s hemsida, www.ssb.stockholm.se, Regionbiblio-
tek Stockholm, under rubriken Läsvärt.

forts. från sid 11

Boken finns att beställa från: 
Upplands Väsby kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
194 80 Upplands Väsby

Referensbiblioteket.se

Från socken- och ABF-bibliotek till dagens moderna bibliotek

För mer information kontakta:
Anna-Clara Edin, bibliotekschef, 
annaclara.edin@upplandsvasby.se 

Bokmässa
Ett par tusen 

personer vimlade 

runt bland bokbord, 

böcker och förfat-

tare när Bokmässan 

gick av stapeln i 

Norrtälje.

Foto: Majlis Jansson

Norrtälje stadsbibliotek

sista plats och kontakten mellan förfat-
tare och publik kändes varm i det för da-
gen iordningställda ”röda rummet”, med 
bekväma länsfåtöljer på den lilla scenen 
för de agerande att känna sig hemma i 
(efter konceptet från Gunilla Kindstrands 
tv-program, kan väl tilläggas). Albert 
Engström-sällskapets representanter drog 
uppmärksamhet till sig genom sin Koling-
utstyrsel med lösnäsa och hatt bland de två 
andra lokalföreningarna – Nils Ferlin- och 
Vilhelm Moberg-sällskapet. Nere i bib-
liotekets ungdomsavdelning på en annan 
scen pågick miniseminarier och upptåg av 

olika slag. Gymnasieungdomar läste egen 
poesi i en utlyst tävling, exilpoesi på span-
ska lästes av två latinamerikanska kvinnor 
och ståuppartisten Lasse Eriksson pratade 
om ”de potatisar han skalat under sitt liv”. 
Poeten och författaren Katarina Kieri, ini-
tiativtagare till bokmässan, läste dikter ur 
sin senaste diktsamling. Mycket mycket 
mer kunde man uppleva under dagen som 
avslutades med stämningsfull supé för 
medverkande och arrangörer.   

Kerstin Berg och Kerstin Bucht 
Norrtälje

   

Bokgåvorna är en hyllning till den gamla 
läseboken och handlar bl.a. om dagens 
Norge, framtidsfrågor, miljö, globalise-
ring, religion och fundamentalism. Pake-
tet innehåller fyra böcker samt en mapp 
med material som anknyter till firandet 
av unionsupplösningen. Mappen ”Hej 
Skolen” finns också på www.norge.se.

Norge möter det unga Sverige

sammandet av unionsupplösningen 1905. 
Norges ambassad, kampanjen Norge 
2005, Föreningen Norden och Myndighe-
ten står för denna satsning. 
 – Vi vill uppgradera ungdomarnas kun-
skapsnivå om Norge. Vi är inte bara fisk 
och olja. För att förtjäna uppgraderingen 
vill vi möta det unga Sverige och detta ser 
vi som ett sätt att göra det, sade ambas-

sadören i sitt tal.
 Huddingegymnasiet har under många 
år samarbetat med de nordiska grannlän-
derna genom elevutbyten, studiebesök och 
nu senast ett filmprojekt med norska och 
danska elever.
 – Vi har en aktiv verksamhet bland an-
nat inom våra program med språkinrikt-
ning. Vårt bibliotek är ett nordiskt biblio-
tek och samarbete och utbyten länderna 
emellan är en självklar del i vår verksam-
het, berättade rektor Mats Johansson.

Catharina Isaksson 
Bibliotekarie Huddingegymnasiet

Den norske ambassadören Odd Fosseidbråten 

har besökt Huddingegymnasiets bibliotek för 

att officiellt överlämna ett bokpaket som norska 

staten beslutat att ge till ca 1 000 svenska skolor 

och bibliotek som är medlemmar i Föreningen 

Norden. Huddingegymnasiet blev den skola som fick 

representera alla dessa medlemmar.

 Gåvan är en del av 
den största satsningen 
någonsin från norsk 
sida för ungdomar i 
Sverige och görs i an-
slutning till uppmärk-

Gun-Mari Isaksson Legrell, Britt Löfdahl, Seija 

Jalkanen, Leena Wathén, Christina Hedlund 

vid premiärvisningen av referensbiblioteket.se

Nöjda med lanseringen: Lisbeth Schoultz 

Káplár och Inga Lundén, Stockholms 

stadsbibliotek.

Foto: Lånecentralen, SSB

Lånecentralerna i Malmö, Stockholm och Umeå lanserade Referensbiblioteket.se 
på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg. Det är en virtuell motsvarighet till den 
tryckta referenssamlingen, och är tänkt som ett verktyg i informations- och referens-
arbetet på folk- och skolbiblioteken. 



Barns och ungas läslust och språkutveckling är en av Stockholms 

stadsbiblioteks hörnpelare. Vad tycker du att det bör innebära? 
Det är ett uppdrag som visar att SSB vill vara med 
och spela en roll i barns och ungas växande – ett stort 
och bra uppdrag, tycker jag. Det kräver ett intresse 
för barns hela språkmiljö, alltså för alla de platser och 
personer som är viktiga i barns liv och en vilja att sam-
verka med dem på olika sätt. Det kräver också att vi 
hela tiden frågar oss om vi gör rätt saker, på rätt sätt.

Hur ser du på din roll som enhetschef vid huvudbibliotekets barn- och 

ungdomsavdelning?

Förutom att det är spännande och lite speciellt med 
så mycket kompetens och resurser för barn och 
barnbiblioteksverksamhet samlade på ett och samma 
ställe, så tänker jag att min roll inte skiljer sig från 
andra enhetschefer: en lagom blandning av bollplank, 
utvecklare och administratör. Det är en rolig enhet att 
arbeta på!

Förutom att du nu är enhetschef så har du åtagit dig ett annat upp-

drag. Hur vill du beskriva det?

I stora drag att vara med och tänka kring utveckling 
av samarbete mellan skola och bibliotek och kring 
barnbiblioteksverksamheten.
 Just nu handlar det konkret om Stockholms biblio-
teksplan och om planerna på ett nytt Stadsbibliotek. 

Vi har också ett politiskt uppdrag att tillsammans med 
utbildningsförvaltningen och stadsdelarna ta fram ett 
måldokument för samarbetet mellan stadens skolor 
och bibliotek. 

Vad är din mening om hur vi ska inleda ett samarbete med skolan på 

ett bra sätt?  

Genom nyfiken dialog. Öppenhet för andra perspektiv, 
men också med trygghet i vårt eget uppdrag.

Nyckelord till personalen?

Vi provar! 

En bok du vill rekommendera?

Hemma läser vi Dollans dagis av Barbro Lindgren och 
Eva Eriksson. En sån bok som blir bättre och bättre 
för varje gång. Så den kan jag rekommendera – men 
passa samtidigt på att upptäcka eller återupptäcka 
Barbro Lindgrens dikter. Både de som är utgivna för 
barn och för vuxna.

___________________________________
Ställde frågorna gjorde 
Kerstin af Malmborg 
Regionbibliotek Stockholm 

Sex 
frågor 

till Johanna Hansson
Ny enhetschef på Barn & Ungdom, Stockholms stadsbibliotek 


