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Välkommen!
Vi har gett tidningen ett lite annat 
utseende. Det hänger samman med att 
Regionbiblioteket från och med januari 
2018 är en del av kulturförvaltningen 
i Stockholms läns landsting. Vi har 
tagit fram ett utseende som passar in i 
landstingets profil.

Den 1 maj tillträdde Oskar Laurin som 
ny chef för Regionbiblioteket. Se mer om 
det i en intervju på sidan 20.

Tidningen är forfarande tematisk, 
den här gången är temat Språk. 
Tidningen är fylld med flera exempel på 
verksamheter på bibliotek där de arbetat 
med språk som utgångspunkt. SYNK-
projektet i Upplands-Bro är en (s. 8), 
kulturgruppen för unga i Vallentuna en 
annan (s. 9). Länsbibliotek Sörmland har 
tillsammans med biblioteksmedarbetare 
på länets bibliotek utforskat skapande 
aktiviteter och flerspråkighet med 
anknytning till bibliotekens lokala 
förutsättningar, något de berättar om 
på sidan 10. Detta samt en massa annat 
finns nu att ta del av i nya Länsnytt.

Trevlig läsning! Redaktionen
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Vad känner du när du talar ditt 
förstaspråk? Kanske tänker du 
på dina favoritord eller uttryck? 
Många människor minns ramsor 
och sånger från barndomen 
eller får upp minnen som knyter 
orden till en större upplevelse. 
Orden innehåller så mycket 
historia.

Att få tala sitt språk kan kännas självklart 
för många. Att bli förstådd och att ta del 
av information likaså. 

Bibliotekslagens § 5 lyder:

Biblioteken i det allmänna 
biblioteksväsendet ska ägna särskild 
uppmärksamhet åt de nationella 
minoriteterna och personer som har 
annat modersmål än svenska, bland 
annat genom att erbjuda litteratur på
1. de nationella minoritetsspråken,
2. andra språk än de nationella
minoritetsspråken och svenska, och
3. lättläst svenska.

Biblioteken kan göra skillnad för 
många människor. 
Under hösten 2017 besökte 
Regionbibliotek Stockholm de 26 
kommunerna i länet för att få en bild 
av bibliotekens arbete med språk och 
interkultur. Utifrån detta kunde vi 

Lästips! 
MIGRATION OCH SPRÅKLIG MÅNGFALD kartlägger bibliotekens arbete med dessa 

frågor. Studien identifierar regionala och/eller kommunala initiativ som skulle 

kunna ha bäring på nationell nivå genom fortsatt utveckling. 

www.kb.se

Språk och 
interkultur

sedan identifiera ett antal områden att 
gå vidare med. Några av dessa var: de 
nationella minoritetsspråken, samverkan 
i lokalsamhället och språkkompetenser 
i biblioteken men även frågor gällande 
representation och rekrytering 
uppmärksammades. Vi kunde till 
exempel konstatera att många bibliotek 
har en grundkunskap om de nationella 
minoriteterna och minoritetsspråken, 
finska, meänkieli, samiska, romani chib 
och jiddisch, men ibland också behöver 
stöd kring detta. 

Hur arbetar bibliotek med språk i 
allmänhet och med de nationella 
minoritetsspråken i synnerhet? Har 
besökarna likvärdiga möjligheter att 
ta del av bibliotekets tjänster? Hur 
vet vi det? Biblioteksrundan i länet 
aktualiserade många frågor och gav oss 
en fingervisning om vad vi har att arbeta 
vidare med.

Stockholms län präglas av språklig 
mångfald. 
Detta innebär att biblioteksmedarbetare 
vill och behöver veta mer om 
möjligheterna som finns i lokalsamhället 
där man är verksam. Ett sätt att närma 
sig detta är utifrån ett interkulturellt 
perspektiv. Både för att få grepp om 
situationen mellan individer såsom i 
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bemötande och litteraturförmedling 
i biblioteken men även när det gäller 
långsiktigt strategiskt arbete kring språk 
och demokrati inom verksamheterna. 

Det interkulturella perspektivet handlar 
om att skapa förutsättningar för 
delaktighet och inflytande, och att arbeta 
aktivt mot diskriminering. I ambition 
med att främja kulturell mångfald finner 
vi stöd i de sju diskrimineringsgrunderna 
som gäller för alla offentliga 
verksamheter i Sverige. Detta betyder att 
diskriminering är förbjudet om det beror 
på:

•Kön
•Könsöverskridande identitet eller

uttryck
•Etnisk tillhörighet
•Religion eller annan trosuppfattning
•Funktionsnedsättning
•Sexuell läggning
•Ålder

Hur hänger då allt detta samman kan 
man fråga sig? I det här numret av 
Länsnytt ger vi en liten inblick och riktar 
ljuset på några exempel i vår region.

Francisca Beckert
Regionbibliotek Stockholm
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Internationella biblioteket har inte 
längre ett särskilt landstingsuppdrag. 
Men liksom övriga landet kan alla 
kommunbibliotek i Stockholms län 
beställa depositioner och enstaka 
lån från Internationella biblioteket. 
Medieförsörjningsplanen ligger fast, 
där bibliotek uppmuntras att bygga 
upp egna bestånd på språk som är 
lättillgängliga, och där Internationella 
biblioteket kompletterar med medier 
på de språk som inte används lika 
frekvent eller som är svårare att köpa in. 
Däremot är det viktigt för oss att veta 
vad det är biblioteken saknar så att vi 
kan komplettera på bästa sätt. Ju mer 
information i beställningsformuläret 
desto bättre kan depositionen möta 
behoven och önskemålen hos låntagarna. 

Interbib.se
Internationella bibliotekets webbplats 
interbib.se kan komma att förändras 
något under det kommande året. 
Webbplatsen ligger under det statliga 
uppdraget och behöver på ett tydligare 
sätt vända sig till användarna ute i 
landet. Sidan ”För bibliotek”, där du 
exempelvis hittar tips på inköpsställen, 
depositionsbeställning och material på 

olika språk, förändras inte i någon 
större utsträckning, men däremot 
kan de olika startsidorna förändras. 

Utvecklingsprojekt 
Det enda större utvecklingsprojektet 
som sker under 2018 är Nordic 
Best Practice, ett samarbete med 
Norge och Danmark kring en 
webbplats för e-böcker, musik och 
film på olika språk. Den svenska 
sidan kommer att få webbadressen 
världensbibliotek.se. Förutom 
fortsatt arbete med att fylla resursen 
med ännu fler e- och ljudböcker 
ska Världens bibliotek under 2018 
också testas av biblioteksbesökare, 
med start på Malmö stadsbibliotek. 
Lansering är planerad till 2019.  

IB:s organisation
I början av 2017 uppmärksammades 
Internationella biblioteket en hel 
del då framtiden såg osäker ut 
vad gällde inköp och placering 
av medierna inom Stockholms 
stadsbibliotek. Landstinget gav 
också  mångspråksuppdraget i 
länet till Regionbiblioteket och 
Internationella biblioteket förlorade 

Lästips!
MÅNGSPRÅKSKATALOGISERING undersöker behovet av stöd för katalogisatörer av 

mångspråksmedia, för att i förlängningen underlätta för biblioteken att utöka sitt 

mångspråkiga medie-bestånd. Det framgår även att biblioteken behöver olika sätt 

får stöd för arbetet med mångspråksmedia. 

www.kb.se

Internationella bibliotekets 
uppdrag 

en del av den tidigare budgeten. 
Nu är vi i början av 2018 och 
den nya organisationen börjar ta 
form. Internationella bibliotekets 
personal har delats upp där de som 
arbetar med det statliga uppdraget 
organisatoriskt tillhör Stockholm 
stadsbiblioteks medieenhet, 
med Cecilia Svanberg som chef, 
och övriga medarbetare tillhör 
vuxen- respektive barnenheten 
på Stadsbiblioteket vid Odenplan. 
Organisationsjusteringen är ett sätt 
att renodla det statliga uppdraget 
samtidigt som Internationella 
bibliotekets stockholmsuppdrag 
integreras med stadsbiblioteket. 
Verksamhetsmässigt fortsätter 
vi i stort sett som tidigare, vi 
använder varandras språk- och 
litteraturkompetenser så att 
verksamheten kan löpa på. Det 
kommer säkerligen att uppstå frågor 
på vägen som vi efterhand får lösa 
på bästa sätt. Avtalet för det statliga 
uppdraget är treårigt och gäller även 
under 2018. 

Elisabet Risberg
Internationella biblioteket
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Romani chib, finska, jiddisch,
meänkieli och samiska är de fem 
nationella minoritetsspråken i
Sverige. Regionbiblioteket har 
sedan 2013 arbetat med att 
främja bibliotekens arbete med 
dessa språk.

-Biblioteken har en nyckelroll i
folkbildandet. Det säger Veera Florica
Rajala, samordnare för arbetet med
nationella minoritetsspråk på
Stockholms läns landsting. Hon syftar
på det tudelade uppdraget kring de fem
nationella minoriteterna, där bland
annat urfolket samer ingår, och de fem
nationella minoritetsspråken.

För biblioteken handlar uppdraget 
inte enbart om att ha ett riktat arbete 
gentemot de nationella minoriteterna, 
utan också om att öka kunskapen i 
samhället. En tredjedel av Sveriges 
befolkning kan varken nämna någon 
av de nationella minoriteterna eller de 
nationella minoritetsspråken. Här finns 
alltså stora möjligheter för biblioteken.

Vad kan biblioteken göra?
I slutet av januari i år anordnade
Regionbiblioteket två träffar om hur 
bibliotek kan arbeta med de nationella 
minoritetsspråken.

Biblioteksmedarbetare från hela
länet och med olika arbetsuppgifter fick
lära sig mer om de nationella minoritets-
språken, om varför bibliotek ska arbeta 
med detta, och fick diskutera hur de 
skulle kunna ta sig an olika delar av 
uppdraget utifrån konkreta exempel.

Förutom att verka för kunskapshöjning
är bibliotekens uppgift att tillhandahålla
medier och programverksamhet på de
nationella minoritetsspråken för att
bidra till en revitalisering av de
nationella minoritetsspråken,framförallt 
för barn och unga. Men arbetet med 
detta måste ske i samråd med dem 
i lokalsamhället som identifierar sig 
som tillhörande en nationell minoritet, 
oavsett om de talar det nationella 
minoritetsspråket eller inte.

Hur finner biblioteken
lokalsamhället?
I Sverige är det förbjudet att registrera
vilken härkomst invånarna har. Det
innebär att biblioteken måste hitta
andra metoder än statistik för att få
kännedom om lokalsamhället.

Det kan till exempel handla om att
undersöka vilka aktörer som finns inom
föreningslivet eller att kontakta skolorna
i närområdet. De har ofta kännedom om
vilka språk eleverna talar. Kommunen är
enligt lag också skyldig att ha så kallade
samråd med de nationella minoriteterna
och kanske kan biblioteket närvara vid
dessa. I kommunen finns många gånger
också en samordnare som ofta har god
kännedom om lokalsamhället.

En orsak till att det kan vara en
utmaning att finna sitt lokalsamhälle
i just det här sammanhanget är Sveriges
historia. Veera Florica Rajala, som
föreläste vid den ena av Regionbiblio-
tekets träffar, påpekar att Sverige varit 
mångkulturellt mycket länge.

I många fall har den äldre generationen
ofta språket levande medan de yngre
generationerna ofta inte fått möjlighet
att lära sig sitt eller sina språk.

Biblioteken som en möjliggörare
Att visualisera, stärka och bekräfta de
nationella minoritetsspråkens status; att
informera och synliggöra är del av
bibliotekens uppdrag. Det kan handla om
att lyfta högtids- och minnesdagar, ordna
boksamtal för att lyfta och främja 
språket. Eller att vid ett bokprat för 
en skolklass fråga barnen vilka språk 
de pratar hemma för att lyfta och 
bekräfta. Men för att kunna göra det kan 
biblioteken behöva fortbildning.

-Vi behöver en kunskapshöjning i
personalgruppen, kommenterade en av
deltagarna vid träffarna. Om vi ska
kunna arbeta aktivt behöver vi vara
tydliga med vad vi på biblioteket vill
med exempelvis programverksamheten
och hitta strategier tillsammans med
lokalsamhället.

Bibliotekens arbete med de nationella
minoritetsspråken handlar om att se
biblioteken som en arena. Biblioteken
behöver inte alltid göra allt själva 
utan kan se sig som möjliggörare för 
lokalsamhället, dock utifrån den
särskilda biblioteksmedarbetar-
kompetensen. En ”situationsanpassad 
klokskap” och ett inkluderande 
arbetssätt för att bygga en god 
verksamhet tillsammans.

Kommunerna har på övergripande nivå
ett stort ansvar för arbetet. Men
bibliotekens roll i samklang med
lokalsamhället är stor.

Lovisa Furendal Berndt
Regionbibliotek Stockholm

Bibliotek och nationella 
minoritetsspråk
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Lästips!
Kungliga biblioteket gav i februari ut rapporten 
BIBLIOTEKEN OCH DE NATIONELLA MINORITETSSPRÅKEN. 
www.kb.se

tips för arbete 
med de nationella 
minoritetsspråken:

1. 
Ha kännedom om lagar och 

styrdokument.

2. 
Genomför interna kunskaps-

höjande insatser.

3. 
Synliggör de nationella mino-
ritetsspråken på bibliotekets 

webbsida och i biblioteks-
rummet.

4. 
Uppmärksamma nationella 
minoriteters högtidsdagar i 

såväl fysiska som digitala rum.

5. 
Se över bibliotekets fysiska och 
digitala resurser om nationella 
minoriteter och urfolket samer.

6. 
Fundera på om det behövs fler 

medier på minoritetsspråken och 
tänk igenom val av placering.

7. 
Belys hur dessa områden kan 

bli en del av de aktiviteter och 
program som redan genomförs 

och i samråd med dem som 
upplever sig som en nationell 

minoritet/urfolk.

(Cecilia Brisander, 2018)

Kommuners, och 
därmed folkbiblioteks, 
skyldigheter enlig lag 
och konvention: 
(i urval samt förkortat)

Biblioteken ska ägna särskild 
uppmärksamhet åt de nationella 
minoriteterna och personer som har 
annat modersmål än svenska och 
erbjuda litteratur på de nationella 
minoritetsspråken. (5 § Bibliotekslag 
(2013:801)

Informera de nationella 
minoriteterna om deras rättigheter. 
(3 § Lag (2009:724) om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk)

Skydda och främja de nationella 
minoritetsspråken. (Språklag 
(2009:600))

Även i övrigt främja nationella 
minoriteternas möjligheter att 
behålla och utveckla sin kultur i 
Sverige. Särskilt främja barnens rätt. 
(4 § Lag (2009:724) 
om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk samt FNs konvention om 
barnets rättigheter, art. 30)

Ge de nationella minoriteterna 
möjlighet till inflytande och att 
samråda. (5 § Lag (2009:724) om 

nationella minoriteter och minoritetsspråk)

Språkpaket till nyblivna föräldrar!
Stockholms läns landsting ger via BVC ut 

Språkpaket på samiska (nord-, lule- och 

syd-) samt finska till nyblivna föräldrar. 

I vår kommer språkpaketen att 

kompletteras med information 

om folkbibliotekens upp-drag. 

Informationsbladet har tagits fram av 

Regionbiblioteket. 

Rapport kommer under våren! 
Under våren kommer Regionbiblioteket 

med en rapport om varför och hur 

folkbibliotek ska arbeta för att lyfta 

nationella minoriteter. Håll utkik! 

Vi handleder gärna!
Regionbiblioteket kommer gärna till länets 

bibliotek för att handleda arbetet med de 

nationella minoritetsspråken. Hör av dig 

till Cecilia Brisander.
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SYNK 
- en kreativ
mötesplats

Under 2016 tilldelades Kultur- och 
fritidskontoret extra medel med 
uppdrag att stödja integrationen 
i Upplands-Bro kommun. 
Man satsade bland annat på 
simundervisning för vuxna, fler 
språk på hemsidan och förstärkt 
mångspråksutbud i biblioteket. 
Men det Kulturenheten och 
biblioteket satsade allra mest på 
var projektet SYNK – en skapande 
mötesplats för alla kulturer. 

Inför satsningen kontaktades två 
erfarna pedagoger, Anne Hansson och 
Lucia Kangur Röed. De är verksamma 
som konstnär respektive fotograf 
men har tidigare arbetat bland annat 
med integration och volontärarbete. 
De skrev ihop en projektbeskrivning 
och tillsammans med Alka Gupta, 
mångspråksansvarig på biblioteket, tog 
projektet form. 

Syftet med SYNK är att sammanföra 
människor från olika kulturer, åldrar 
och samhällsgrupper för att prata, 
umgås och få nya kontakter genom att 
skapa konst tillsammans. Det är alltså 
i grunden ett integrationsprojekt som 
utgår ifrån bildspråk snarare än genom 
det talade eller skrivna språket. Det 
var också viktigt att rummet för SYNK-
verkstäderna var i direkt anslutning 
till biblioteket som ju är en neutral, 
öppen och välkomnande plats. Där 
kunde deltagarna enkelt få hjälp med att 
låna medier på olika språk och annan 
biblioteksservice. 

Projektet marknadsfördes och satt igång 
med träffar två gånger i veckan, en i Bro 
och en i Kungsängen. Efter en något 
trevande start gick ryktet och snart var 
man 40 deltagare per tillfälle! Det blev 
också en bra spridning: från deltagare 
som just kommit till Sverige till de 
som hade bott hela livet här - alltifrån 
gymnasieungdomar till 94-åringar från 
äldreboendet.

Det var en ren fröjd att se människor i 
olika åldrar, från olika världsdelar och 
med olika språk, teckna med blyerts, 
tusch, kol och pastellkritor tillsammans. 
I akvarell och akryl utforskades måleriets 
möjligheter genom stilleben, landskap 
och porträtt. Inom foto fick deltagarna 
lära sig lite om ljussättning, perspektiv 
och att fota rörelse. Vid ett annat tillfälle 
bjöd man in skulptören Jacob Uhlin 
och tillsammans med honom skapades 
ljusskulpturer som sen hängde som 

lampor i kulturhusets cafeteria. Det 
har också fikats en hel del, då många 
knaggliga samtal har förts men där 
språkbarriärerna kunnat överbryggas 
genom bilderna.

Vi har sett att SYNK har en viktig 
funktion att fylla. Många nya 
vänskapsband har knutits, fantastiska 
verk har gjorts och visats. Förståelse och 
tolerans mellan olika grupper har ökat. 
Stämningen i bibliotekslokalen har varit 
bättre de dagar som SYNK varit där. 

Över sjuttio SYNK-verkstäder har 
genomförts med i snitt 25 besökare 
per tillfälle. SYNK genomfördes under 
2016 och har haft ett fåtal träffar även 
under 2017 men vi hoppas såklart på en 
fortsättning!

Magnus Carlberg
Upplands-Bro bibliotek

Foto: Upplands-Bro bibliotek
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Kulturgrupp för unga
Under våren 2017 startade ”Kul-
turgrupp för unga” på Vallentuna 
Kulturhus och bibliotek. Jag hade fått 
flera önskemål om att starta språk-
caféverksamhet för ungdomar men 
bestämde mig istället för att starta en 
grupp där ungdomar istället kunde 
mötas och lära känna varandra. 
Gruppen vänder sig helt enkelt till 
den som vill få nya vänner och den 
språkliga biten får man på köpet.

Gruppen består av ett 15-tal ungdomar 
mellan 15 år och 20 år. Via kontakter 
med ortens gymnasiebibliotekarie, 
ledare för kyrkans olika ungdomsgrup-
per och personal på ungdomsgården 
har jag hittat intresserade ungdomar. 
Jag har också lagt ned mycket tid på 
att utveckla personliga kontakter med 
de unga jag träffat som verkat in-
tresserade. Tidigt skapade vi en sluten 
Facebookgrupp där jag lätt kunde nå 
dem med information om våra träffar. 
Numera använder vi också en sms-lista 

för de som inte har Facebook. 

Författarbesök och nycirkus
Kulturgruppen har blivit en mötesplats 
för unga som tycker om att samtala, 
läsa och skriva. Vi träffas varannan 
onsdag och deltagarna är med och 
bestämmer innehållet på våra träf-
far. Eftersom vi fått § 37a-medel 
från Länsstyrelsen har vi också haft 
möjlighet att gå på olika evenemang 
tillsammans. Under hösten har vi t ex 
varit på en nycirkusföreställning, en 
improvisationsteaterföreställning och 
en luciakonsert. Till våren kommer vi 
bland annat bjuda in en författare på 
besök.

Det finns ett stort behov av platser 
där unga med olika bakgrunder kan 
mötas. Längtan efter att prata med 
varandra är mycket stor. Ungefär 
hälften av deltagarna i gruppen består 
av ensamkommande, de allra flesta 
från Afghanistan. Många av dem har 

Foto: Anna Fogelberg

tuffa upplevelser bakom sig. Vi har 
ett samtalsklimat i gruppen där det 
är okej att fråga varandra nästan 
vad som helst men det är också helt 
okej att säga ”nej, det där vill jag inte 
prata om”. Det är fantastiskt att se hur 
ungdomarna bemöter varandra med så 
stor ödmjukhet och respekt. Och hur 
de lär känna varandra mer och mer. 
Min lycka var stor första gången de 
stämde träff utan mig, hemma hos en 
av deltagarna.

Vill inspirera
Kulturgruppen bloggar för att enkelt 
kunna visa vad vi gör. Vi vill gärna 
inspirera andra som arbetar med 
liknande saker. Bloggen uppdateras 
med jämna mellanrum men framför 
allt efter våra träffar som vi har var 
14:e dag. Följ oss gärna https://kultur-
gruppforunga.wordpress.com

Anna Fogelberg
Vallentuna bibliotek
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SPRÅK, MAKT 
OCH SKAPANDE  
– biblioteket som
flerspråkig arena

Biblioteket är till för alla. Men vilka 
är det som tar plats i biblioteks-
rummet? Vems röst hörs och vilka 
berättelser berättas?  Länsbibliotek 
Sörmland har under ett års tid 
satsat på att tillsammans med 
biblioteksmedarbetare i Sörmlands 
län utforska skapande aktiviteter 
och flerspråkighet utifrån de lokala 
bibliotekens förutsättningar.

Språk, makt och skapande påbörjades 
i maj 2017 som ett led i att utforska 
nya sätt att jobba aktivt med mer 
inkluderande biblioteksverksamhet. 
Ambitionen är att stärka bibliotek 
som en flerspråkig arena utifrån ett 
interkulturellt förhållningssätt och 
med skapandet som verktyg. Vi på 
Länsbibliotek Sörmland ser potentialen 
i Makerrörelsen, vi tror att skapande 
aktiviteter för samman människor med 
liknande intressen oavsett ålder, kön 
eller vilket språk som talas. 

Genom att erbjuda en plats för skapande 
blir biblioteket en plats för delat 
lärande där förhållandet mellan expert 
och novis kan skifta i ett växelspel 
beroende på deltagarna. Det ger fler 
människor möjlighet att ta plats och 
bidra med sina kunnigheter. Vi som 
biblioteksmedarbetare kan anta rollen 
av möjliggörare för informellt lärande, 
och därmed utmana maktförhållanden 
i biblioteksrummet så väl som vår egen 
position.

Satsningen är ett svar på Länsbibliotek 
Sörmlands rapport Språk, makt och 
hållbar biblioteksutveckling där Victoria 
Lagerkvist undersökte den mångspråkiga 
biblioteksverksamheten. Rapporten 
speglar folkbibliotekens kapacitet och 
betydelse i ett flerspråkigt samhälle, 
men synliggör också strukturell 
problematik. En viktig aspekt är att 
språk och identitet hänger samman. 
Hur biblioteket hanterar och bemöter 
språkliga minoriteter får konsekvenser 
för språkanvändning, självbilder och 
möjlighet att vara delaktig. 

En utforskande studiecirkel
Språk, makt och skapande inleddes med 
en inspirationsdag innan sommaren 
förra året och har sedan fortsatt i 
studiecirkelform med deltagare från 
fem kommuner i Sörmlands län. Vi 
träffas ungefär en gång i månaden 
och varje träff innehåller någon form 
av skapande aktivitet, men också tid 
för samtal. Mellan gångerna har vi 
läst, testat eller gjort spaningar på det 
egna biblioteket. Det har handlat om 
representation, interkulturalitet, rummet 
och samarbeten med lokalsamhället.  
Vi har skapat egna digitala trailers 
som vi använt för att dokumentera 
biblioteksrummen och när vi letat 
delaktighetstriggers (saker eller platser 
som lockar till delaktighet). Vi har 
jobbat med teknik tillsammans med 
en teknikpedagog och testat enkel 

VR-teknik. På det kulturpolitiska 
konventet Folk och kultur i februari 
testar vi Culinary Literacy, en metod som 
används på flera bibliotek i USA och som 
handlar om att ge ingångar till läsning 
via gemensam matlagning och de samtal 
som uppstår kring matbordet. 

Projektets fortsättning
I maj avslutas cirkeln formellt men vi har 
redan nu siktet inställt på att medverka 
på knytkonferensen Hacka bibblan som 
äger rum i Örebro i oktober. Då vet vi 
mer om satsningen gett fördjupade 
svar på frågor om hur biblioteket som 
flerspråkig arena kan se ut och om 
skapande aktiviteter kan öppna för fler 
möten där olika berättelser kan ta plats 
på fler sätt.

Victoria Lagerkvist
Marika Alneng
Länsbibliotek Sörmland

Länk till projektets blogg: 

www.sprakmaktskapande.wordpress.com

Foto: Maria Norkvist
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Rörliga biblioteket!
Stockholms stadsbibliotek startade våren 
2016 upp det rörliga biblioteket, ett 
mobilt minibibliotek, eller ett pop up-
bibliotek. Vi har under nästan två års tid 
dykt upp över hela staden i olika former 
och färger. Syftet är att nå fler och att 
minska klyftan mellan de som läser och 
de som inte gör det, locka nya besökare 
till biblioteket och inspirera till läsning. 

Inte alltid det lättaste uppdraget men 
definitivt roligt och utmanade. Vi har 
varit tvungna att tänka både i och 
utanför boxen. Under sommarhalvåret är 
det hyfsat enkelt att poppa upp i parker, 
på badstränder och festivaler. Men under 
vinterhalvåret får man vara lite mer 
kreativ och hitta nya oväntade platser för 
ett rörligt bibliotek. Vi har dykt upp på 
mässor, teaterfoajéer, gym, gallerior och 
badhus. Vårt fokus ligger på ytterstaden 
och barn och unga. 

Skräddarsydda boktips och 
skattjakter
På Friskis och svettis har vi erbjudit 
tjänsten PL, personal librarian, en flört 
med gymmens koncept, personliga 
tränare. Man fyller i ett formulär om sina 
läsvanor, vad man gillar att läsa och vad 
man söker. Sen paras man ihop med en 
bibliotekarie på sitt lokala bibliotek för 
ett personligt möte, en kopp kaffe och 
skräddarsydda boktips. Något som varit 
väldigt uppskattat bland de som deltagit. 

Vi har dykt upp i gallerior under olika 
högtider och hjälpt folk att rimma till 
sina paket. Till jul erbjöd vi julklappsrim. 
På Alla hjärtans dag dök vi upp med 
klassiska kärleksdikter. Vi rimmade 
också själva, och hjälpte kärlekskranka 
dikta något vackert till sina älskades 
chokladaskar och blomsterbuketter. 
Personligt, roligt och rörande. 

På badhus har vi gjort skattjakter 
för barn, som gått från badhuset till 
biblioteket. Men vi har också haft 
teman som ”skräckbibliotek” med 
pyssel, läskiga böcker, sagostunder, 
ansiktsmålning och tävlingar. Ofta på 
loven då många barn är lediga och går 
och badar. 

Dessutom har vi ägnat oss åt att 
”bokhylla” några specifika platser. 
”Bokhyllningar” är små guldfärgade 
hyllor med böcker som är anpassade 
efter den miljö de är placerade i. I 
en foodcourt har vi böcker om mat 
och länder som representeras hos 
restaurangerna, hos logopeden 
barnböcker som stimulerar 
språkinlärning samt exempel på 
språkväskor som man kan låna på 

biblioteket. Dessa böcker går inte att låna 
utan ska läsas på plats. Man får räkna 
med ett visst svinn dock.

Det poppar upp bibliotek i 
ytterstaden
Ibland har vi planerat saker vi trott 
ska bli stor succé, som när vi fick en 
jättefin lokal i ett köpcentrum och 
inredde den med omsorg och hade 
maratonhögläsning för vuxna. Då trodde 
vi att folk skulle strömma in med sin 
lunch och sätta sig för att lyssna. Men 
trots ett ambitiöst upplägg och en massa 
engagerade kollegor så föll det platt. 
Lunchätande arbetsmyror hade bråttom 
tillbaka till kontoret och var inte alls 
intresserade av att lyssna på någon 
ekivok novell, oavsett inlevelse. Andra 
gånger har vi varit mer tveksamma 
till våra idéer och då har det visat sig 
gå hur bra som helst. Ibland får man 
vara lite envis och återkomma med 
samma koncept och inte ge sig, ibland 
får man erkänna sig besegrad. Men av 
alla misstag lär man sig något nytt. Och 
har man ändå nått fram till någon är 
det bättre än ingen. Men visst kan det 
kännas frustrerande ibland eftersom 
det krävs en hel del planerande och 
släpande med ett pop up-bibliotek. 
Viktigt har dock varit att hitta bra 
samarbetspartner och lokaler vi får 
återkomma till, eftersom tillstånd inte 
alltid är det lättaste att få. Roligast är när 
vi får med oss kollegor från biblioteken i 
de områden vi besöker med vårt rörliga 
bibliotek. Har de svårt att komma ifrån 
erbjuder vi oss gärna att gå in och ta 
några infopass hos dem så de kan jobba i 
pop up-biblioteket.

Under 2018 kommer vi att ha många 
fasta åtaganden i ytterstaden. Vi har 
redan etablerat ett pop up-bibliotek i 
Östbergaskolans matsal och fortsätter 
fram till sommaren. Inom kort startar 
vi också en verksamhet i Rågsved 
för att försöka nå fler med vår 
biblioteksverksamhet i olika former och i 
samarbete med lokala verksamheter.
Följ oss gärna på Instagram #ssbnu

Therese Flodqvist
Stockholms stadsbibliotek

Rörliga 
biblioteket
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Hovsjö bibliotek i Södertälje 
öppnade i november 2017 och 
arbetade redan i uppstarten 
med att ta in information 
från lokalsamhället. Visst kan 
vi komma med kvalificerade 
gissningar om behov och 
önskemål. Men för att undvika 
dikeskörningar har vi valt att 
prata ihop oss med de boende i 
området, föreningar och andra 
aktörer, säger Helena Gomér 
bibliotekschef Biblioteken i 
Södertälje.

Det kommunala bostadsbolaget Telge 
Hovsjö har etablerat en mötesplats, 
Hovsjö Hub. Syftet är att aktivera 
och skapa ett positivt kraftcentrum i 
Hovsjö. Här finns bland andra flera 
folkhögskolor, kafé, Svenska kyrkan, 
kulturskolan, fritidsgård och nu också 
biblioteket. Önskemålet om att etablera 
ett nytt bibliotek i Hovsjö har funnits i 
flera år. -Under två somrar har vi kunnat 
öppna ett sommarlovsbibliotek som gjort 
att vi lärt känna Hovsjöborna. Vi har 
också samtalat med besökare på kaféet 
och ungdomarna på fritidsgården. Det vi 
tror är nyckeln i Hovsjö är den personal 
vi har rekryterat till biblioteket, berättar 
Helena. 

Grunden för biblioteksverksamheten 
är två bibliotekarier som ser till att 
bibliotekets viktiga basutbud finns på 
plats. Utöver bibliotekarier arbetar 
även kulturpedagoger i verksamheten. 
En utgångspunkt är att personal 
med erfarenhet från andra håll än 
bibliotek på fler sätt kan möta upp 
de olika behov som finns från olika 
besökare. Bibliotekets två timvikarier 
är handplockade för att de sedan länge 
arbetat i området och har stor kunskap 
om och förankring i Hovsjö. Fokus ska 
till stor del ligga på att skapa samverkan 
lika mycket ute i lokalsamhället som 
inne på biblioteket. Kontakter knyts med 
förskolor, föreningsliv och äldreboende. 

Biblioteket har ett tydligt besökar-
perspektiv, något som märks på 
flera sätt. Utgångspunkten är att det 
finns olika vägar in i berättelsen och 
litteraturen. Det kan gå via en bok men 
också via ett pussel. Samtalet mellan 
besökare och personal är det centrala. 
Planen är att testa nya idéer som skakar 
om bilden av vad ett bibliotek kan och 
bör vara. Verksamheten är inriktad på 
läsupplevelser för alla åldrar. För att 
väcka nyfikenhet erbjuds dessutom 
programverksamhet: från att spela 

På biblioteket i Hovsjö är samtalet 
viktigare än lånen

spel till högläsning för alla åldrar. En 
rund välkomnande disk gynnar samtal 
och uppmuntrar till samarbete vid 
datorerna; personalen möter besökarna 
axel mot axel. Nyfikenheten stimuleras 
även genom att böckerna är placerade 
utifrån olika genrer. För de yngre barnen 
kompletteras genretexten med en bild. 
Att kunna hitta den bok som man vill 
låna men också att hitta den bok man 
inte visste fanns är viktigt.

Biblioteken är en av de få platser i 
samhället där alla välkomnas utan krav 
på konsumtion, säger Helena. Vi vill 
erbjuda en plats där besökaren kan få 
möjlighet till kunskapsinhämtning, 
lustläsning och studiero men även 
kunna ta del av en verksamhet som vi 
ska utforma ihop med Hovsjöborna. 
Här ska det finnas hänsyn för den 
öppna mötesplats som ett bibliotek är. 
Vi kommer att jobba utifrån tre enkla 
regler: hänsyn till rummet, hänsyn till 
andra och hänsyn till dig själv.

Helena Gomér och 
medarbetarna i Hovsjö
Biblioteken i Södertälje 
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Vid en träff i Shared Reading samlas en 
grupp kring en dikt eller kortare text. 
Ledaren högläser texten i ett lugnt tempo. 
Pauserna är många och långa och deltagarna 
bjuds in i samtalet genom korta frågor och 
associationer. Metoden är utformad för att 
vara lättillgänglig och ge många ingångar till 
samtal och ord. 

Ledarens roll är viktig, hen förbereder sig 
noga genom att välja text, läsa den högt, 
fundera över ord och meningar, hitta ingångar 
och brytpunkter. Det handlar inte om att läsa 
på om författaren eller verket utan snarare att 
hitta eventuella hinder och förbereda sig på 
att hjälpa deltagarna fram genom texten.  

Metoden är främst lämpad för personer som 
tappat kontakt med läsning. Träffarna infaller 
ofta tätt och är många gånger förlagda till 
lokala verksamheter, varför det är en bra 
metod för samarbeten. Då ingen förberedelse 
behövs för deltagarna är det lätt att delta en 
första gång för att pröva på. 

Bakgrund
Shared Reading har utvecklats av Jane Davis, 
lärare och litteraturvetare från Liverpool, 
England och den icke-vinstdrivande 
organisationen The Reader. Jane Davis vill få 
fler att ta del av god litteratur vilket lett fram 
till en modell för högläsning som har visat 
sig öka välmående, minska social isolering 
och skapa gemenskap. Det finns likheter 
med biblioterapi men Shared Reading är 
inte uttalat terapeutiskt och the Reader är 
noga med åtskillnaden. The Reader har en 
omfattande verksamhet för personer inom 
bland annat kriminalvård,  äldrevård och 
personer i olika typer av socialt utanförskap. 

Haninge, Lidingö  och Sollentuna på 
kurs i Uppsala
I oktober 2017 kom Amanda Boston och Tom 
Young från the Reader Liverpool till Uppsala 
för att hålla en kurs för tolv förväntansfulla 
deltagare från Stockholm och Uppsala. Vi 
kom från folk-, region- och sjukhusbibliotek, 
studieförbund och universitet. Under tre 
intensiva dagar fick vi en grundlig genomgång 
av metodiken för Shared Reading. Vi fick 
lära oss att välja texter, leda gruppen genom 
en text, anpassa tempot och delta i ett antal 
högläsningspass. 

Patrik Pierre, ungdomsbibliotekarie i Haninge 
beskriver några grundelement i metoden: 
-På kursen i Uppsala märkte jag att längden 
på texten har betydelse. När man samtalar 
om en novell eller en dikt kan man gå in 
på detaljnivå utan att tappa bort någon 
deltagare, alla har händelseförloppet färskt i 

minnet och man har en känsla för hur texten 
är strukturerad. Tycker man som ledare 
att det blir tyst för länge kan man läsa om 
ett stycke eller en mening som man tycker 
om eller som man funderar på. Det var 
intressant att se hur kursledarna använde 
tystnad. Eftersom de var noga med att tala 
om att man själv väljer hur mycket eller 
lite man vill delta, blev tystnaden aldrig 
obekväm. Tvärtom ledde pauserna till att 
man hann fundera och formulera sig. 

Våra kursledare avslöjade sällan vem som 
skrivit texterna, de pratade inte om genrer 
och de talade inte om vad de själva tyckte. 
Jag tror att det är ett bra sätt att inkludera 
människor och göra grupper mer jämlika. 
Jag tänker mig att till exempel människor 
som vill förbättra sin svenska kan vara en 
bra målgrupp för Shared Reading.

Anna-Karin Jarenius, mångspråks-
bibliotekarie på Lidingö stadsbibliotek med 
ansvar för lättläst, mångspråksaktiviteter som 
Språkcafé och Lättläst bokcirklar säger så här 
om kursen: 
-Den var mycket bra, inspirerande och 
pedagogiskt upplagd. Min inriktning är 
mångspråksgruppen och jag planerar 
att använda Shared Reading med den i 
någon form. Den största utmaningen är att 
hitta lämpliga texter för målgruppen. Jag 
planerar även att testa en translanguaging/
korsspråkande – bokcirkel med 
arabisktalande. Tanken är att vi läser “Ett 
dockhem” av Henrik Ibsen i lättlästvariant 
på svenska och arabiska och sedan pratar 
om boken på svenska. 

Ewa Rensjö, bibliotekarie i Sollentuna 
har haft några träffar med en grupp från 
Gillbogården, ett omvårdnadsboende i 
Rotebro och berättar: -Deltagarna är äldre, 
vissa hör och ser dåligt så jag försöker 
anpassa nivån och längden på det vi läser så 
att de ska orka hänga med. Första gången 
läste jag början på “Norrtullsligan” av 
Elin Wägner och jag trodde att den tiden 
skulle vara intressant och väcka tankar 
och funderingar hos dem. De tyckte väldigt 
mycket om texten, men hade lite svårt tyckte 
jag att relatera till den fullt ut. 

Gången efter läste jag “Snickar Andersson 
och jultomten” av Alf Pröysen och då blev 
det mer gensvar och de skrattade åt vissa 
passager och dem pratade vi lite extra om. 
Vi kom in på både vättar, troll och jag hade 
hoppats på att de skulle ha upplevt i alla fall 
vättar (som min morfars mor berättade att 
hon hade gjort i Värmland). 

Personalen från Gillbogården är väldigt 
duktiga på att involvera de boende i 
samtalet och de är till en väldigt god hjälp 
eftersom de känner deltagarna mycket 
bättre än jag gör. 

Sollentuna bibliotek driver projektet ”Shared 
Reading – gemensam läsning” med stöd 
från Statens Kulturråd. Förutom träffar på 
Gillbogården planeras bokfika på lätt svenska 
för kvinnor, bokklubb för tjejer 13-15 och 
träffar för personer med funktionsvariationer 
tillsammans med anhöriga. 

På gång
Runtom i Europa pågår flera Shared Reading 
projekt, både Danmark och Tyskland har 
bildat systerorganisationer till the Reader. 
I Sverige ska Studieförbundet Vuxenskolan 
och Myndigheten för tillgängliga medier 
med stöd från Allmänna arvsfonden 
utveckla och anpassa metoden Shared 
Reading för målgruppen vuxna personer 
med psykisk ohälsa. Uppsala Universitet har 
fått forskningsinitierande stöd från Svensk 
Biblioteksförening för att följa etableringen 
av Shared Reading och ska fokusera på barn 
och unga och nyanlända, målgrupper som the 
Reader har liten erfarenhet av. 

Är du också nyfiken på Shared Reading? 
Kontakta gärna mig så kan vi prata vidare om 
vilka möjligheter som finns för fortbildning 
och samarbete. Aktuell information finns 
också i facebookgruppen Nätverket Shared 
Reading Sverige. 

Annika Hermele
Regionbibliotek Stockholm

SHARED READING 
Läsa tillsammans
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prata om vilka förutsättningar respektive 
yrkesgrupp har i projekten och vilka 
föreställningar de själva bär med sig i 
arbetet med språkutveckling.
Det känns värdefullt att både biblioteket 
och förskolan är involverade och att 
vi gör detta ihop, att vi tillsammans 
lägger en gemensam grund för ett 
långsiktigt samarbete där våra olika 
yrkeskompetenser synliggörs och 
kompletterar varandra. Vi ser fram 
emot att få nya kunskaper, utveckla 

våra arbetsmetoder och att pröva 
nya arbetssätt i vårt gemensamma 
språkutvecklande och lässtimulerande 
arbete.  Om det blir som vi tänkt kommer 
arbetet med barnens språkutveckling 
att i ännu större utsträckning ta vara 
på barnens kreativitet och nyfikenhet. 
Spännande! säger Sofia Kemi, 
Biblioteken i Solna. 

Nya samarbeten och nya 
biblioteksanvändare
En förutsättning för att få bidraget är 
att samverka med antingen lokala BVC 
eller förskolan för att få en långsiktighet 
i projekten. Möjligheten att nå nya 
biblioteksanvändare blir också större. I 
Täby har Anna-Lena Höök redan märkt 
stor skillnad när samarbetet med BVC 
intensifierats:

Pilotprojektet i Södertälje 
om Bokstart har ni kunnat 
läsa om tidigare i Länsnytt. 
Nu är det flera kommuner 
i länet som ansökt om 
pengar hos Kulturrådet för 
att arbeta med små barns 
språkutveckling. Botkyrka, 
Haninge och Sundbyberg ska 
göra hembesök hos familjer 
med små barn. Sigtuna, Solna 
och Salem kommer att utveckla 
språknätverk i sina kommuner. 

Förutom de nämnda kommuner som 
fått pengar från Kulturrådet arbetar 
Ekerö och Täby med liknande projekt 
med samma syfte: att stärka små barns 
språkutveckling. 

- Det känns spännande att vi
sätter igång med Bokstart. Vi märker 
redan att våra kollegor inom kultur- 
och fritids-förvaltningen är nyfikna 
på projektet. Och personalen på BVC 
ser fram emot att vara delaktiga! säger 
Anna-Stina Takala, Bibliotek Botkyrka.

Regionbibliotek Stockholm stödjer 
kommunerna
Varje kommun äger sitt eget projekt, 
och Regionbibliotekets roll är att stödja 
projekten, ordna fortbildning och 
underlätta nätverkande kommunerna 
emellan. Vi arrangerade nyligen en 
fullspäckad fortbildningsdag dit även 
bibliotekens samarbetspartners inom 
BVC, förskola och öppen förskola var 
inbjudna. Programmet inleddes med en 
längre föreläsning om språkutveckling, 
flerspråkighet och förstaspråkets 
betydelse. Senare under dagen handlade 
inslagen bland annat om att göra 
hembesök och förutsättningar för 
samverkan mellan olika professioner. 
Bokstartare från Södertälje delade 
med sig av hur roligt det är att göra 
hembesök och berättade om sina 
erfarenheter. Dagen avslutades med 
samtal kommunvis där deltagarna fick 

Foto: L. Furendal Berndt

Start för 
Bokstart

-Det här är det bästa jag gjort
i mitt yrkesliv! säger Veronica 
Gran, Bokstart i Södertälje.

-BVC har varit tokpå från början.
På tre veckor har jag träffat 200
föräldrar och bebisar på BVC. Jag har
bland annat delat ut gåvoböcker och
informationsmaterial. Av de jag träffat
har väldigt få besökt biblioteket.

Vad Regionbiblioteket kommer att 
erbjuda kommunerna för stöd vidare 
under året bygger på kommunernas 
behov, och vi kommer att bjuda in 
till nätverksträffar under året för 

erfarenhetsutbyte mellan projekten.

- Det känns verkligen roligt att vara
igång. Det är här vi lägger grunden, det
här med små barns språkutveckling är
så viktigt! menar Paula Norrlid, Sigtuna
kommuns bibliotek.

Pia Borrman
Lovisa Furendal Berndt
Regionbibliotek Stockholm

Bokstart har 
en ny hemsida:
www.bokstart.se
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Läsåret 2017-18 fick 
Sundbybergs stad bidrag från 
Skolverket för förstärkning 
av personalresurser i skol-
bibliotek. I samråd mellan 
verksamhetsledningarna för 
skolor och bibliotek bestämdes 
att de 200.000 kronorna skulle 
satsas på att förstärka skol-
biblioteksverksamheten för 
nyanlända elever i förskoleklass 
till årskurs 4. 

Målet är att 
nå elever, föräldrar 

och skolpersonal med 
bibliotekets mångspråkiga 

medier, stimulera 
intresse och stolthet 

hos barnen över deras 
förstaspråk, och främja 
utveckling av svenska 
och andra förstaspråk 

tillsammans.

Jag som fick uppdraget arbetar som 
barnbibliotekarie med inriktning på 
mångspråk och har tidigare arbetat en 
del år på skolbibliotek. Sedan 2014 har 
jag arbetat med att introducera PENpal 
och det mångspråkiga sagomaterialet 
från MantraLingua och NDIO förlag på 
bibliotek och förskolor. Nu ville jag ta 
chansen att själv få testa det pedagogiskt, 
samt nå barn och föräldrar som annars 
kanske inte skulle kommit till biblioteket. 

För att kunna planera min tid helt efter 
skolornas behov befriades jag helt från 
informationstjänstgöring på vardagar. 

November 2017 kom projektet igång 
och jag började med att kontakta 
skolledningen på Grönkullaskolan, där 
de flesta av dessa elever går. De bjöd 
in mig till två lärarkonferenser och 
två arbetslagsmöten för att presentera 
mina idéer. Resultatet blev att jag dels 
schemalades för att arbeta specifikt med 
några nyanlända elever på lektionstid, 
dels för att ha sagostunder/pop up-
bibliotek på tre fritidsavdelningar varje 
vecka. 

Talande böcker fascinerar
Min pedagogiska idé går i princip ut 
på att barn som inte förstår så mycket 
svenska finner en trygghet i att få höra 
sagor på ett språk de förstår och den 
vuxne visar att barnets eget språk är 
viktigt och intressant. Samtidigt kan man 
varva med att spela upp eller läsa sagan 
bit för bit på svenska och samtala på den 
språkliga nivå barnet befinner sig. Man 
kan arbeta i små grupper med ett par, tre 
språk och jämföra vad saker heter på de 
olika språken. 

På fritids kommer förstås inte bara de 
nyanlända, utan alla barn som vill och är 
nyfikna. Det är absolut inget problem, jag 
tror att det är bra för de nyanlända att 
det väcks ett intresse för språk och ord 
bland alla barn omkring dem. Jag har 
förstås också lite andra böcker på olika 
språk till utlån, men det är de talande 
som fascinerar barnen mest.

Utdrag ur projektdagbok 

2017-12-13: Dukade upp i rummet, gick 
in till barnen och frågade om några ville 
höra saga med ”pennan”, fick med mig 
en hel klase stojiga ungar som alla ville 
testa pennan och höra sitt språk först. 
Satt med några flickor och lyssnade på 
”Bockarna Bruse” på tigrinja/svenska.  

Ganska stökigt, många kom och gick, 
behövde hyssja mycket, men jag vill 

ändå sitta där jag syns. Tomt en kort 
stund, så kom A, 6 år, ville höra en saga 
på svenska, ett språk som han ännu inte 
kan så mycket av. Jag läste själv både 
”Guldlock” och ”Bockarna Bruse” högt 
för honom, han förstod något. Sen ville 
han höra ”Ali Baba” med ”pennan” på 
arabiska. Han blev mycket engagerad 
och ville ta hem grejerna. Mamman, som 
bara talade arabiska, kom och undrade 
om han fått dem, men K kom och 
tolkade, så mamman fick veta att hon 
kunde gå till Hallonbibblan och låna. 

Sen kom ett helt gäng eritreaner och blev 
helt lyriska över pennans uppläsning på 
tigrinja. De undrade var man köper den! 
Jag förklarade att det går bra att köpa, 
men att det är smart att låna och lära 
sig först, och att det bara är tre böcker 
inlästa på tigrinja ännu. 

Når många familjer
Efter jul har arbetet underlättats genom 
att jag har med en laptop och kan sköta 
utlåning på plats, samt även tanka ner 
ljudfiler till pennan direkt på önskemål 
av barnen. Projektet förväntas pågå till 
mitten av höstterminen 2018. Barns 
och föräldrars entusiasm visar redan att 
mina förväntningar stämde, materialet 
fungerar som jag hade hoppats och 
genom att jag sitter på fritids vid 
hämtningsdags nås många familjer 
med information om biblioteket och 
sagomaterialet. 

Kerstin Blombäck
Bibliotek Sundbyberg

LÄNKAR: 
www.bibliotek.sundbyberg.se/
penpal?culture=sv 

Om PENpal på Bibliotek Sundbyberg
www.ndio.se/ 
NDIO förlag

www.uk.mantralingua.com/ 
MantraLingua förlag

Med 
förstaspråket 
som utgångs-
punkt
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Projektet Världens bibliotek 
startades 2016 och leds av 
Norges nationalbibliotek. 
Förutom Norges, Danmarks 
och Sveriges nationalbibliotek 
deltar också de mångspråkiga 
specialbiblioteken:
Internationella biblioteket 
(IB) i Stockholm, Flerspråkig 
Bibliotek (DFB) i Norge (en del 
av Norges nationalbibliotek) och 
danska biblioteket Centrum för 
integration.

Målsättningen är att förbättra tillgången 
på digitala bibliotekstjänster riktade 
till flerspråkiga personer i Norden. 
Gemensamma lösningar för upphandling 
och spridning av digitalt material 
tillämpas, med tonvikt på att förbättra 
utbudet av e-böcker och ljudböcker, men 
även andra typer av material som film 
och musik kommer att göras tillgängliga.

Potential i en nationell digital 

mångspråkig tjänst

Projektgruppen arbetar med att för-
handla licenser, alternativt producera 
e-böcker. Litteratur på ett flertal språk

kommer att erbjudas, både för vuxna 
och barn och såväl skönlitteratur som 
facklitteratur. Inledningsvis erbjuds 
litteratur på arabiska, kroatiska, 
bosniska, persiska, somaliska och 
tigrinska. Böckerna katalogiseras, förses 
med ämnesord och presenteras i en 
digital plattform, som är fritt tillgänglig 
i de nordiska länderna, på respektive 
danska, svenska och norska.

Projektet sprids

Samarbetet inom det nordiska nätverket 
Nordic Best Practice for Multicultural 
Library Services fortsätter som 
pilotprojekt till och med 2018. För 
närvarande är projektet organiserat i 
olika arbetsgrupper: 
• urval, inköp och rättigheter
• katalogisering och översättning
• digital publikationsplattform och

publicering.
Syftet är att, inom det nordiska 
nätverket, arbeta fram bra metoder för 
att tillgängliggöra mångspråkiga medier 
digitalt. Projektmål är bland annat att 
visa potentialen i en nationell digital 
mångspråkig tjänst som vi samverkar 
kring inom Norden. 

Foto: Verdensbiblioteket, Det Kgl. Bibliotek

Projektet

Världens 
bibliotek

Förutom fortsatt arbete med att fylla 
resursen med ännu fler e- och ljudböcker 
ska Världens bibliotek under 2018 också 
testas av biblioteksbesökare, med start 
på Malmö stadsbibliotek. Lansering är 
planerad till 2019.

Charlotte Goobar
Internationella biblioteket

LÄNKTIPS

Här finns en kort film om 
hur Världens bibliotek/
Verdensbiblioteket 
fungerar. 

https://www.youtube.com/
watch?
v=DYkxRI6evmg&feature 
=youtu.be

Mer om projektet i 
Scandinavian Library 
Quartely: 
”Nordic collaboration on 
digital library services for 
the immigrant 
population” (Marit Vestlie, 
Scandinavian Library 
Quartely, vol 49 NO. 4, 2016) 

http://slq.nu/?
article=volume-49-
no-4-2016-6

https://www.youtube.com/watch?v=DYkxRI6evmg&feature 
=youtu.be
http://slq.nu/?
article=volume-49-
no-4-2016-6
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”Är du expert på tango och vill 
lära andra? Kan du allt om tåg 
eller potatis eller amerikanska 
inbördeskriget? Skriver du 
dikter? Spelar du i ett band? Vill 
du lära ut yoga till andra?”.
 
Detta står på våra infolappar om vår 
evenemangsserie Grannar emellan på 
Gribbylunds bibliotek i Täby, en idé som 
föddes i slutet av 2016. Våra evenemang 
hade innan dess till största delen vänt 
sig till barn och barnfamiljer, men vi 
ville också göra något för bara de vuxna 
på biblioteket. Vi hade tidigare pratat 
om att vi ville att våra besökare skulle 
ta mer på plats på biblioteket. Att det är 
besökarnas bibliotek är en bra devis att 
ha med sig, och påminna sig om. 

Vi hade redan lite olika samarbeten 
med föreningar i vårt närområde, såsom 
Gribbylunds fastighetsägareförening och 
Hembygdsföreningen, Öppna förskolan 
och närliggande HVB-hem. Det vi nu 
funderade över var hur vi kunde få 
privatpersoner mer engagerade.  Med 
detta i tanken föddes ett frö i mitt 
huvud, jag läste också om ett annat 
bibliotek som hade något liknande. 

Biblioteket är en underbar plats

Vi påbörjade arbetet med vad vi till slut 
gav namnet Grannar emellan. Först var 
det tänkt som en föreläsningsserie där 
Täbybor fick utrymme att berätta om ett 
specialintresse. Sedan valde vi att vidga 
det till att alla Täbybor som har något 
att berätta, visa upp eller lära ut fick 
chansen att göra det. Jag började hålla 
mina ögon och öron öppna för Täbybor 
som kanske skulle vilja vara med. 
Någon läste jag om i lokaltidningen, 
andra har jag haft kontakt med innan. 

Det svåra i början är att det blir mycket 
jobb för oss på biblioteket att hitta 
intresserade; i framtiden hoppas 
vi att Grannar emellan finns i folks 
medvetande så att de själva kan höra 
av sig. Vi har sedan starten i januari 
2017 haft fyra stycken Grannar emellan-
lördagar. Tre av personerna har jag 
själv tagit kontakt med, den fjärde 
hörde av sig själv. Leif Grönwall, en 
självutnämnd arkeologinörd, berättade 
om Täbys förhistoria. Författaren 
och journalisten Kerstin Engstrand, 
som skrivit ett tiotal trädgårdsböcker, 
visade upp spännande växter och gav 
råd om bland annat mördarsniglar, 
beskärning och sticklingar. Samtidigt 
hade vi också ett väldigt uppskattat frö- 
och sticklingsbyte. Yogaläraren Lotta 
Amneby-Maxe (se bild) höll i ett prova 
på yoga-pass. Birgitta Segerström och 
Bertil Persson berättade om två kända 
Täbybors liv: Johan Palmstruch & C.H. 
Robsham.   

Våra Grannar emellan-evenemang 
har varit väldigt populära och många 
har efteråt pratat gott om dem. Vi alla 
som jobbar på bibliotek vill ju att fler 
upptäcker oss, så det värmde mycket 
i mitt hjärta när jag hörde ett barn, 
som precis tittat på Kerstin Engstrands 
spännande växter, säga ”jag visste 
inte att det var så kul här mamma”. 
Och det är mycket därför vi har dessa 
evenemang utöver kärnverksamheten, 
för att fler ska upptäcka vad biblioteket 
har att erbjuda och vilken underbar 
plats det är! 

Linnéa Björkman
Täby bibliotek

Grannar 
emellan

Foto: Kungliga biblioteket

Den 1 februari tillträder Kerstin 
Olsson som projektledare för 
”Digitalt först med användaren 
i fokus”. Det här är en satsning 
vars syfte är fortbildning av 
landets folkbibliotekarier så 
att dessa i sin tur kan lyfta 
den digitala kompetensen hos 
befolkningen.

Kerstin arbetade åren 2001-
2017 som chef för Regionbib-
liotek Östergötland och hon 
har ett stort kontaktnät inom 
biblioteksvärlden i Sverige. 

Foto: Linnéa Björkman

Tre tips för att arbeta 
med lokalsamhället:

1. -Läs lokaltidningen! 
Ha ögonen öppna för både 
föreningar och privatpersoner.

2. -Var öppen för 
förslag!

3. -Våga testa!
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Nytt i Solna

I januari invigdes en ny barn- och ungdomsavdelning efter ungefär ett års planering. 

De många besökarna fick bland annat ta del av fantastiska författarbesök, träffa 

minglande magiker, och skapa kreativa teatermasker.

Foto: Täby bibliotek

Täby har ett nytt 
huvudbibliotek 

Eller inte nytt… men nyrenoverat. Efter åtta 

månaders utlokalisering, och en månad då 

vi höll stängt för återflytt, smygöppnade 

vi måndagen den 8 januari. Då saknades 

ännu ett och annat, målare och elektriker 

var fortfarande i farten och inga surfdatorer 

fanns på plats. Men vi kunde ändå börja 

ta emot besökare som gladde sig över att 

komma åt vårt bestånd och över det ”nya” 

ljusa biblioteket.  

 

Bibliotekshuset, numera Täby kulturhus, 

är från 1972 och var i stort behov av 

renovering. El- och rörledningar har 

åtgärdats, vi har fått nya golv, nya 

möbler och nya färger på väggarna. 

Återlämningsmaskinen har byggts ut. 

Vuxenavdelningen och barnavdelningen har 

fått var sitt programrum. Informationsdisken 

har fått ny placering och blivit mindre 

och en ny hiss har gjort läsesalen 

tillgänglighetsanpassad.

Under vecka 6 invigningsfirades det med 

visningar, utställning, pysselverkstad, 

författarbesök, bokkafé och 

musikföreställning. 

Välkomna att titta in!

Anna Dunér

Täby bibliotek

18

Jämlikhetsvärdering i Botkyrka

Bibliotek Botkyrka tar under 2018 fram ett nytt system för hylluppställning, där de 
olika språken värderas jämlikt. Vi genomför också ett utvecklingsarbete som gäller 
hela organisationens mångspråks-arbete samt Boken kommer. 
Artikel i kommande nummer av Länsnytt!

Anna-Stina Takala

Botkyrka

Foto: Isak Kullman

Under taket hänger Pia Sandströms verk Den 

bit av verkligheten som jag behöver - ett 

stort hjärta av polerat aluminium. Verket 

behandlar kärlek, privata och offentliga rum 

och det som håller isär och ihop människor. 

Det är tankar som går igen i den nya och 

uppfräschade ungdomsavdelningen som nu 

fått en mer central plats i biblioteket, nära 

till personalen, men ändå intim tack vare 

soffornas höga sidor. 

Barnavdelningen har fått större yta och 

rymmer låga vitlaserade bokhyllor vilket 

skapar en känsla av rymd. I hyllsektionerna 

har två mer privata krypin skapats. Att 

sitta i något av ”Lyxställena” som en elev 

kallade dem, är numera en viktig del av ett 

biblioteksbesök. I bilderboksrummet har 

lättillgängliga tråg ersatt de gamla hyllorna 

och fler bilderböcker kan exponeras. Nu kommer även bilderböcker på andra språk än 

svenska, som tidigare varit placerade på hylla, att flyttas hit. 

Konst har alltid varit en naturlig del av Solna stadsbibliotek. Nu pryder även Sara 

Olaussons tolkning av Barbro Lindgrens Loranga, Masarin och Dartanjang samt Marcus 

Gunnar Petterssons illustrationer till Ulf Starks bok Åskan på väggarna. Genom verken 

möter bilden det tryckta ordet och skapar igenkänning. 

Isak Kullman

Biblioteken i Solna
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Regionbiblioteket 
rapporterar
Landstingets kulturförvaltning 
samlar främjande länskultur-
organisationer

Från och med 1 januari 2018 inordnas 
Regionbibliotek Stockholm och DIS/
Dans i Stockholms stad och län inom 
kulturförvaltningen i Stockholms läns 
landsting.

Kulturförvaltningen stödjer sex 
länskulturfunktioner som arbetar 
främjande med olika kulturområden 
i länet. Kulturnämnden har beslutat 
att inordna ytterligare två av dessa – 
Regionbibliotek Stockholm och DIS/
Dans i Stockholms stad och län – inom 
kulturförvaltningen. 

– Med denna breddade verksamhet ökar 
våra möjligheter att nå ut till hela länet. 
Beslutet förtydligar kulturförvaltningens 
roll i förhållande till länets kommuner. 
Genom samordnad styrning och planering 
når vi större effekt, vilket gynnar länets 
medborgare – inte minst barn och unga, 
säger kulturförvaltningens chef Eva 
Bergquist.

Frågan om att inordna vissa 
länskulturfunktioner har processats 
genom utredningar under ett antal år. 
Beslutet att inordna Regionbibliotek 
Stockholm och DIS/Dans i Stockholms 
stad och län är ett viktigt steg i att 
sammanföra spetskompetens och 
tydliggöra landstingets kulturpolitiska roll.

Avdelningschef för främjande 
länskulturfunktioner: Torbjörn 
Neiman

Torbjörn Neiman är avdelningschef för 
främjande länskulturfunktioner inom 
kulturförvaltningen, Stockholms läns 
landsting, sedan den 1 januari 2018. 
Regionbibliotek Stockholm är en del av 
den avdelningen.  

Torbjörn har arbetat med regional 
utveckling och samordning i många år 
utifrån olika positioner, bland annat inom 
länets kommuners samarbetsorganisation, 
FSKF, och som förvaltningschef för 
kultur- och fritidsverksamheter i tre 
olika kommuner under ca 15 år. Torbjörn 
arbetar som avdelningschef på 50 % 
och på den andra halvan leder han det 
länsövergripande projekt som syftar till 
att utveckla regional kulturskola och 
idrottsanläggningar.

- Jag är glad och stolt för detta spännande 
uppdrag. Jag brinner för regional 
samverkan och vill verkligen att vi 
tillsammans i länet ska arbeta ännu 
smartare tillsammans och bli effektivare 
och starkare, säger Torbjörn.

Vad är Regionbibliotek 
Stockholm?

Ni möter oss i olika sammanhang: 
tematräffar, fortbildningsdagar, i nät-
verk och  i olika projekt. 

Regionbiblioteket samverkar med de 
övriga länskulturfunktionerna kring 
olika kulturfrågor i Stockholms län. 
Tillsammans med Kungliga biblioteket, 
Kulturrådet och övriga läns- och 
regionbibliotek bidrar Regionbibliotek 
Stockholm till folkbiblioteksutveckling i 
hela landet.

Regional 
biblioteksverksamhet

11 § Varje landsting och de kommuner 
som inte ingår i ett landsting ska 
bedriva regional biblioteksverksamhet 
med syfte att främja samarbete, 
verksamhetsutveckling och kvalitet 
när det gäller de folkbibliotek som är 
verksamma i länet.

Ur Bibliotekslag (2013:801) 
Svensk författningssamling 2013:801

Så här når du Regionbiblioteket
regionbiblioteket.kultur@sll.se

Kontaktuppgifter till personal:
www.regionbiblioteket.se/om-oss/kontakt

Postadress:
Stockholms läns landsting
Kulturförvaltningen
Regionbibliotek Stockholm
Box 38204, 100 64 Stockholm

E-post: registrator.kultur@sll.se
Telefon: 08-123 378 00

Besöksadress:
Södermalmsallén 36, plan 3
118 27 Stockholm

Lästips!
Ola Pilerot arbetar nu på en ny studie: Nyanländas inflytande 
och delaktighet genom folkbibliotek. Pilerot utgår från 
forskningsfrågorna: ”Vilken betydelse har folkbiblioteket och 
dess tjänster för nyanlända användare?” och ”Hur arbetar 
de som erbjuder bibliotekstjänster för att stärka nyanländas 
möjligheter till delaktighet och inflytande?”



frågor till

Regionbibliotek
Stockholm
www.regionbiblioteket.se

Oskar Laurin

Vad har du för professionell 

bakgrund?

Jag har jobbat med utveckling av digitala 
tjänster på Stockholms stadsbibliotek 
i ungefär tio år. Under min tid på 
biblioteket har jag engagerat mig mycket 
i frågor kring nationella projekt och 
samarbeten och jag har jobbat mycket 
med de bakomliggande system och 
processer som behöver förbättras för 
att personalen ska kunna bedriva en 
fungerande verksamhet ute i biblioteken. 
Innan det har jag bland annat jobbat på 
förlag med uppslagsverk i olika former, 
i universitetsvärlden med lärande 
miljöer och som webbutvecklare. Jag är 
utbildad till systemvetare blandat med 
litteraturvetenskap och ekonomi. 

Vad kommer du göra först av allt, 

första dagen på nya jobbet?

Prata med mina medarbetare. 
Börja boka in träffar med biblioteken i 
länet. Vässa mina pennor kanske.

Vad är Regionbibliotek Stockholm 

för dig?

Det är en resurs för fördjupning i viktiga 
strategiska verksamhetsfrågor och 
en plattform för kunskapsutbyte och 
samverkan. Stockholmsregionen är en 
dynamisk och mångfasetterad arena för 
utveckling också, med en stor variation 
inom länet och många snabbt växande 
kluster.

Vilka är de viktigaste frågorna 

du vill arbeta med framöver på 

Regionbiblioteket?

Jag behöver såklart träffa biblioteken 
runt om i länet för att kunna uttala 
mig tvärsäkert om det. Men det är de 
övergripande frågor som sektorn står 
inför idag, som ett resultat av större 
förändringar i samhället. Att nå ut till 
den yngre generationen är såklart en av 
de viktigaste och största utmaningarna 
– att inspirera dem och upptäcka 
tillsammans med dem. Att upprätthålla 
bibliotekets roll som ett öppet rum 
för alla i lokalsamhället. Att hänga 

med i digitaliseringen och hantera de 
konsekvenser som den utvecklingen får 
för uppdraget och medborgarna. Sen är 
jag hemskt förtjust i litteratur också, och 
vägar till eget skapande. Ja, det blir fullt 
upp verkar det som.

Hur kan du, utifrån ditt nya uppdrag, 

främja biblioteksutvecklingen i 

Stockholms län? 

Jag ska jobba för att vi tillsammans 
försöker knäcka några stora nötter som 
idag bromsar utvecklingen. Biblioteken 
behöver bli en starkare kravställare mot 
sina leverantörer t.ex., och ibland mot 
sina egna huvudmän. Behoven är ofta 
gemensamma och jag tror att vi kan höja 
rösten gemensamt också.

Vilken är din bästa kulturupplevelse 

just nu?

Monograph, en stor monografi 
(bokstavligen) om serieskaparen 
Chris Ware och Himlens mörkrum, 
en dokumentär om fotografen Jean 
Hermansson på SVT Play.

Ny chef för 
Regionbibliotek 
Stockholm
på plats.

Foto: Anna Molander


