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TEMA: METODER

För att kunna avgöra om det är en metod vi har 
att göra med behöver vi se till hur en metod ska-
pas och vad den används för. När vi talar om me-
toder inom biblioteksvärlden syftar de ofta till 
att utveckla verksamheten på ett eller annat sätt. 
Cecilia Gärdén, tidigare verksam vid Biblioteks-
högskolan i Borås men nu konsulent vid Kultur 
i Väst, menar att verksamhetsutvecklande meto-
der inbegriper tre typer:

1.	 Datainsamlingsmetoder: till exempel med-
borgardialog, observationer, enkäter, fokus-
grupper

2.	 Kompetensutvecklande metoder: till ex-

Vad är egentligen en metod? 
empel tidskriftsklubb, tvinning, kollegia-
la observationer, taxonomiutveckling, ak-
tionsforskning

3.	 Arbetsmetoder: till exempel referenssamtal, 
handledning, bokprat, läsecirkel, uppsökan-
de verksamheter, filmade boktips

De kompetensutvecklande metoderna tillsam-
mans med datainsamlingsmetoder möjliggör ut-
vecklingen av arbetsmetoder. Ofta är det lätt hänt 
att en hoppar över användandet av datainsam-
lingsmetoder och kompetensutvecklande meto-
der och går direkt till att utarbeta arbetsmetoder. 
Men hur ska vi kunna utveckla verksamheten om 
vi inte vet vad vi gör (datainsamlingsmetoder) 
samt varför och hur vi kan göra något (kom-
petensutvecklande metoder)? En vanlig förkla-
ring till att vi inte arbetar så mycket med de två 
sistnämnda metodspåren är bristen på resurser. 
Med detta nummer av Länsnytt vill vi på Re-
gionbiblioteket visa att metoder kan se väldigt 
olika ut och att det ofta går att välja en metod 
som passar de egna förutsättningarna. På Regi-
onbiblioteket arbetar vi också med att underlät-
ta metodarbetet för länets bibliotek genom att 

Metoder: 

•	 Walk and talk: Se sid 5.
•	 Kvalitetsmodellen: Se sid 6.
•	 Frågeinventeringar: Se sid 7.
•	 Praktisk kunskap: Se sid 8.
•	 Fokusgrupper: Se sid 12.

Tidskriftsklubb: 

En mindre grupp kollegor samtalar kring en 
text. Texten ska belysa delar av verksamhe-
ten eller en utmaning/ett problem som del-
tagarna står inför. Inspirationen utifrån och 
möjligheten till reflekterande och lärande 
samtal ger deltagarna möjlighet till nya per-
spektiv samt att finna nya vägar för att ut-
veckla verksamheten. 

I Regionbibliotekets verksamhetsplan 
har det i många år stått att vi ska ägna 
oss åt metodutveckling för att stödja 
biblioteken i länet och därmed främ-
ja kvalitet. Det har vi också gjort. Men 
det som skavt i oss ett tag är vad en 
metod egentligen är. Hur vet vi att det 
är just en metod vi utarbetat eller an-
vänt oss av? Kanske har vi bara arbe-
tat metodiskt?

bland annat bidra med dataunderlag och  kom-
petensutveckling.

Vad kännetecknar då en metod såsom vi på Re-
gionbiblioteket ser det? Utifrån exemplen i det-
ta nummer tycker vi oss finna en röd tråd. Me-
toder ska vara förhållandevis enkla och kunna 
grundas i praktiken och praktikern. De ska vara 
stöd i de processer som rör sig fram och tillba-
ka genom bibliotekets verksamhet. 

I numret du nu håller i din hand lyfter vi några 
av de metoder Regionbiblioteket själva arbetat 
med de senaste åren och några av de metoder lä-
nets bibliotek använder sig av. Nedan återfinns 
en kort sammanfattning av de metoder som vi 
uppmärksammar. Vi hoppas att vi med detta 
nummer kan inspirera till att arbeta vidare på ett 
metodiskt sätt med metoder på folkbiblioteken, 
för att ständigt förbättra verksamheten både för 
medarbetare och för användare.

Lovisa Furendal Berndt
Regionbibliotek Stockholm

Observationer/TTT:

Det finns flera olika observationsmetoder.  Re-
gionbibliotek Stockholm använder ofta me-
toden TTT för att kartlägga hur biblioteks-
rummet tas i bruk och av vem. TTT betyder 
Tverrgående Trafikktelling och har utvecklats 
av norske forskaren Tord Höivik. Metoden vi-
sar vilka aktiviteter som utförs mycket och vil-
ka aktiviteter som utförs lite samt när de ut-
förs och av vem. Observatören går vid vissa 
tidpunkter runt i biblioteket och pinnar i en 
lista vad människor gör just då. Såväl Järfälla 
som Södertälje bibliotek har prövat metoden. 
Läs mer i Malin Öglands skrift Från Kalix till 
Ystad – observationer på folkbibliotek 
http://regionbiblioteket.se/publicerat/fran-ka-
lix-till-ystad-observationer-pa-folkbibliotek/

Taxonomier: 

Taxonomier är hierarkiska nivågrupperingar 
från lägre till högre nivå. Inom biblioteksvärl-
den innebär det ofta nivåer av mål för verk-
samheten, och det kan till exempel handla 
om nivåer av ett uppdrag eller nivåer av sam-
verkan. 

Läs mer i Malin Öglands skrift Taxonomier – 
verktyg för biblioteksutveckling. 
http://regionbiblioteket.se/publicerat/taxono-
mier-verktyg-for-biblioteksutveckling/ 

Läs om fler metoder i Ett steg till! En metod-
bok för biblioteksutveckling som du hittar på 
www.regionbiblioteket.se
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TEMA: METODER

Som utvecklingsledare på Regionbiblioteket har 
jag äran att vara följeutvecklare till Projekt inklu-
dering som pågår under 2017 med bidrag från 
Statens kulturråd. Att vara följeutvecklare inne-
bär att jag stödjer projektledarna, har ett tredje 
öga på det som sker, och ska i sluttampen delta 
i utvärdering av projektet. Under träffarna del-
tar jag ibland som de övriga deltagarna och i vis-
sa situationer som observatör.

Att rikta blicken inåt sig själv är en hörnsten i 
projektet eftersom det handlar om att få syn på 
hur språk, makt, och normer påverkar oss. Sofie 
och Annika säger: ”Om vi gör våra omedvetna 
föreställningar och värderingar medvetna finns 
möjligheter för ett likvärdigt bemötande och 
verksamheter där fler känner sig inkluderade.” 
Syftena med projektet är bland annat att utfors-
ka metoder och att träna ett normkritiskt tanke- 
och förhållningssätt genom litteratur- och text-
samtal. Flera av deltagarna arbetar på bibliotek 
som genomgått en hbtq-certifiering. Ett genom-
gående tema i projektet är hbtq-frågor och hur 
bibliotek kan arbeta vidare med dessa områden. 
På projektets träffar har en mängd olika metoder 

Att rikta blicken inåt - om Projekt Inkludering

använts. En artikel ventilerades genom en tid-
skriftsklubb. Deltagarna har gått på walk and 
talk, två och två tog en lunchpromenad och dis-
kuterade vilken bok som skulle kunna läsas till 
kommande träff. Vi har bokcirklat och provat 
att använda kvalitetsmodellen. Haft en work-
shop om taxonomin för hbtq som hbtq-nätver-
ket inom Svensk biblioteksförening tagit fram. 
Utifrån praktisk kunskap har deltagarna skrivit 
dilemman. Skrivövningen som beskrivs i ingres-
sen var en del i att börja skriva om en situation 
i sin arbetsvardag som skavt eller varit proble-
matisk. Skrivandet och de olika metoderna ger 
möjlighet till reflektion och att få möjlighet att 
sätta ord på händelser. 

Träffarna har även innehållit rollspel och grupp-
dialoger. Forum för levande historia och Brytiga 
böcker har föreläst. Mellan träffarna har deltagar-
na fått uppgifter att göra och texter att läsa. Att 
använda olika metoder har gjort träffarna varie-
rade, deltagarna har gått ut och in i olika roller 
och utmanats i sina perspektiv och föreställning-
ar med fokus på den egna bibliotekskontexten.

Flera av deltagarna uttrycker att de efter träffarna 
haft användning för de saker som vi testat och 
gjort. En deltagare sa: ”Träffarna och övningarna 
har hjälpt mig att tänka vidare kring hur jag yt-
terligare kan arbeta med inkludering på min ar-
betsplats. Jag har också testat några metoder med 
kollegorna vilket de uppskattade. Vi har bland 
annat observerat biblioteksrummen och funde-
rat på vilka röster och erfarenheter som syns och 
tar plats och hur vi skulle kunna synliggöra fler.” 

På den första träffen i Projekt inkludering gjordes 
en runda där alla fick lyfta fram sådant som gör 
var och en trygg i en grupp. Till exempel vikten 
av att bli sedd men även ha möjlighet att dra sig 
undan samt att inte ta någons kön för givet. Jag 
tror att det samtalet bidrog till att skapa projek-
tets inkluderande klimat där deltagarna tillsam-
mans vågar pröva och utforska sina tankar, före-
ställningar och idéer. 

En erfarenhet av projektet är vilken kraft som 
finns i att använda skönlitteratur som ett sätt att 
prata om komplexa frågor och för att öka förstå-
elsen för olika perspektiv. Vi hade till exempel 
ett underbart samtal om Stål av Silvia Avallone, 
en roman som innehåller klass, plats, identitet, 
sexualitet, föräldraskap, makt och normer. Bo-
ken är mångfacetterad och innehåller en mängd 
trådar, i samtalet framkom att vi lagt märke till 
olika perspektiv i romanen. Till sista träffen hade 
alla läst Sara Lövestams Sanning med modifika-
tion. En bok som många biblioteksmedarbetare 
borde läsa, tyckte den grupp som jag deltog i, ef-
tersom den handlar om normer och utanförskap. 

Hur vi skapar bibliotek där många känner sig 
inkluderade är inga enkla områden att åtgärda. 
Genom Projekt inkludering har deltagarna fått 
med sig en mängd olika metoder att arbeta vi-
dare med och tid att belysa hur komplext det är 
att försöka jobba inkluderande. Men att det är 
långt ifrån omöjligt! 

Cecilia Brisander 
Regionbibliotek Stockholm

Tystnaden är kompakt och koncentrerad när de tjugo deltagarna i regionbibli-
otekets Projekt inkludering gör en skrivövning. Efter fyra minuter ringer mo-
bilklockan och alla släpper pennorna medan projektledarna Sofie Samuelsson 
och Annika Hermele ber deltagarna att reflektera över vad de skrivit. Det är 
tredje träffen av fyra och gruppen börjar lära känna varandra

Foto: C
ecilia Brisander
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En styrka med checklistorna är just att de är lätta 
att använda, och det har vi strävat efter. Det är 
en förutsättning för att verktyg överhuvudtaget 
ska komma i bruk. En annan styrka är att inne-
hållet kommer från praktikerna själva, de som 
står användarna närmast. Det är utövare av sago-
stunden som fyllt checklistan med innehåll, det 
är inga riktlinjer från Svensk biblioteksförening 

Kvalitetsmodellen i vardagsarbetet
eller rekommendationer från Regionbiblioteket! 
Dessutom har vi sett under arbetets gång att själ-
va arbetet med att ta fram checklistorna varit en 
process som givit de inblandade väldigt mycket 
i sig. Kvalitetsmodellen kan fungera som ett bra 
underlag för reflektion över det egna bibliote-
kets verksamhet och över utövandet av tjänsterna. 
Kanske är det den största vinsten med modellen?

Erbjuder biblioteket rätt tjänst?

Regionbiblioteket har givit ut två skrifter om kva-
litetsmodellen, Pålitligt, lyhört och kompetent – 
tjänstekvalitet på bibliotek i teori och praktik samt 
Leonards plåster – om syfte, barnsyn och kvalitet i 
bibliotekets sagostund. De är utskickade till alla 
bibliotek i landet, men skulle du vilja ha ett eget 
exemplar så kan du höra av dig. I båda böckerna 
finns resonemang om inre respektive yttre effek-
tivitet. Det vill säga om vi erbjuder RÄTT tjäns-
ter (yttre effektivitet) och om vi har kvalitet i de 
tjänster vi erbjuder (inre effektivitet). Vi måste 
alltså först konstatera att det är sagostund vi ska 
erbjuda, att det är rätt tjänst. Det spelar ingen roll 
att vi kan bocka av hela checklistan om det är fel 
tjänst vi erbjuder. Där måste vi börja. Hur vet vi 
att det är rätt tjänst då? Vi får gå till de styrdoku-
ment vi har. Vad säger bibliotekslagen, den egna 
kommunens politiska mål, kommunens biblio-
teksplan? Vad säger forskningen – finns evidens 
för effekt av olika metoder? Vilka prioritering-
ar ska vi göra (för det måste vi göra!)? Hur ser 
våra resurser ut? Vilka samarbetspartners har vi? 
Baserat på svaren kan vi utforma biblioteksverk-
samheten och få kläm på den yttre effektiviteten. 

Erbjuder biblioteket tjänsten rätt?

Därefter är det dags för den inre effektiviteten: 
utför vi tjänsten med kvalitet? Det höjer också 
statusen på de olika verksamheterna. Om vi satt 
ord på att sagostund är en viktig del i bibliote-
kets läsfrämjande arbete baserat på styrdokument 
och forskning, om vi på samma sätt sett till att 
sagostunden når dem vi avser att nå, och dess-
utom i kvalitetsmodellen har ett verktyg för att 
arbeta med kvalitetsutveckling – då får vi kan-
ske en annan blick på sagostunden. Den är inte 
en mysig grädde på moset som kan ställas in hur 
som helst, och varje mormor i personalen tillfrå-

gas inte om att rycka in och läsa sagor. Den är 
en del i den läs- och språkutvecklande verksam-
heten i ett långsiktigt och ömsesidigt samarbe-
te med förskolan med syfte att stärka små barns 
språkutveckling. Till exempel. 

All personal är involverad

Några ord som Elisabet Rundqvist (då Ahlqvist) 
från KB, och den som ligger bakom modellen, 
skriver i Pålitligt, lyhört och kompetent fastnade 
särskilt hos mig. ” … som är känd av alla med-
arbetare.” I boken handlar det om kvalitetspara-
metern rättelse och om hur alla i personalen kän-
ner till lösningen eller åtgärden att ta till när det 
blir fel gentemot en biblioteksanvändare. ”Det 
är inte mitt bord” finns inte. Alla kan inte göra 
allt, men alla känner till att allting är mitt bord 
gentemot dem som biblioteket är till för. Sam-
ma resonemang kan överföras på andra förete-
elser. En av markörerna i checklistan för sago-
stunden är Alla i personalen är välkomnande. Det 
spelar ingen roll vad jag jobbar med – när de för-
väntansfulla barnen kommer till biblioteket för 
att gå på sagostund välkomnas de och bekräftas 
i den förväntan. Alla de möter på väg in i bibli-
oteket och fram till sagorummet vet att barnen 
ska komma, varför de är här och varför bibliote-
ket erbjuder sagostund.

En modell utifrån verksamhetens behov

”Min förhoppning är att modellen ska fungera 
som ramverk och fyllas av verklighet, med till-
lämpningar och verktyg som växer fram från verk-
samhetens behov.” Så skriver Elisabet Rundqvist 
i skriften och det är en bra sammanfattning av 
vad det handlar om tycker jag.
Skulle ditt bibliotek vilja testa att arbeta med kva-
litetsmodellen så hör av er till oss! 

Pia Borrman
Regionbibliotek Stockholm

För tre år sedan var Hanna Johans-
son, Britt Löfdahl och jag mitt uppe i 
arbetet med det uppdrag vi fått från 
Kungliga biblioteket: att testa KB:s 
kvalitetsmodell i praktisk folkbibli-
oteksverksamhet. Det resulterade i 
checklistor för referenssamtalet och 
sagostunden, och vi reste runt i lan-
det och höll workshops och prata-
de om modellen. Vi möttes oftast av 
entusiasm. Många tyckte som vi att 
checklistorna är användbara för var-
dagsarbetet på bibliotek. Inte som ett 
dokument för skrivbordslådan utan att 
använda varje dag. 

Omslag: Amanda Bigrell

Leonards 
plåster
Om syfte, barnsyn och 

kvalitet i bibliotekets 
sagostund

Pia Borrman
Åse Hedemark



Referensfrågor:
Har ni? Speciell titel eller författare
Var kan jag hitta? Speciell titel eller författare
Har ni? Fråga kring specifikt ämne 
Var kan jag hitta? Medier/Information kring 
specifikt ämne 
Ber om lästips
Fråga om tidskrifter
Råd o lästips till personer m läshinder
Hjälp med att söka i dator

Administrativa frågor:
Hjälp med att hantera eller boka dator
Omlån/reservation/krav – frågor kring låne-
konto, nytt lånekort, PIN-kod
Hjälp med att använda automat
Hjälp med att kopiera, scanna utskrifter och 
betala för dem
Frågor om program/verksamhet inom bibli-
oteket
Frågor om verksamhet utanför biblioteket
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Regionbibliotek Stockholm har gjort olika frå-
geinventeringar de senaste 10 åren. Mallen som 
använts är en vidareutveckling av en mall som 
Regionbibliotek Östergötland använde inom ett 
projekt som sammanfattas i skriften Referensar-
bete vid sex folkbibliotek i Östergötland (2005).

I våras genomförde Värmdö en frågeinventering 
på  Gustavsbergs bibliotek. Intressant nog genom-
förde de en frågeinventering 2013 under samma 
vecka! 2013 var ambitionen att få ett underlag  
för att diskutera arbetssättet i bibliotekslokalen. 
2017 var ambitionen att få ett underlag för att 
förbereda sig inför flytt till nya lokaler. För Re-
gionbibliotekets del var det förstås också rafflan-
de spännande att jämföra resultaten mellan åren. 
Ser det likadant ut? Har antalet frågor minskat 
eller ökat? 

•	 Antalet frågor har inte minskat utan möjli-
gen ökat (öppettiderna har också ökat och 
2017 har Gustavsbergs bibliotek öppet även 
söndagar)

•	 Fler frågor kring ett ämne men färre kring 
speciell titel eller författare

•	 Färre frågor kring att hantera automaterna
•	 Fler frågor om kopiering och utskrifter
•	 Fler övrigt-frågor 

Ett annat sätt att analysera resultatet är att se hur 
frågetyperna fördelar sig procentuellt. För att för-
enkla har jag klustrat ihop frågorna till tre hu-
vudgrupper Referensfrågor, Administrativa frå-
gor och Övrigt.

Frågeinventeringar

Under två vårveckor 2016 gjordes en likadan frå-
geinventering i sex kommuner i Uppsala län. Där 
ser fördelningen mellan referensfrågor och admi-
nistrativa frågor ut på liknande sätt; 41 % refe-
rensfrågor, 48 % administrativa frågor, 11 % öv-
rigt. Här var också några integrerade folk- och 
skolbibliotek med i undersökningen.

Frågan är om vi pinnar in i rätt kategorier när vi 
gör dessa inventeringar. Ska kategorierna tydli-
gare kopplas till bibliotekslagen för att invente-
ringarna ska bli mer användbara? 

Kan vi hitta kategorier som pekar mot att bib-
lioteket verkar för ”det demokratiska samhällets 
utveckling genom att bidra till kunskapsförmed-
ling och fri åsiktsbildning” till exempel? Eller är 
det istället i tolkningen av inventeringarna som 
det verkligt intressanta kommer fram? Istället för 
att konstatera att 11 % av frågorna i Gustavsberg, 
Värmdö handlar om att ”kopiera, scanna utskrif-
ter och betala för dem” och, som jag, kategorisera 
dem som Administrativa frågor så ska vi kanske 
hellre peka på att Gustavsbergs bibliotek härige-
nom visat att de aktivt arbetar för att ”öka kun-
skapen om hur informationsteknik kan användas 
för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet 
i kulturlivet” som det står i §7 Bibliotekslagen?

Malin Ögland 
Regionbibliotek Stockholm

Vilken typ av frågor ställs på bibliote-
ken?  Vilken kompetens behövs för att 
besvara dem? Möter biblioteken ett in-
formationsbehov hos besökarna eller 
är bibliotekens roll främst att hjälpa 
besökaren att orientera sig i informa-
tionsfloden – och har dessa olika rol-
ler någon betydelse för arbetssättet i 
informationsdisken?  Och hur i all värl-
den ska man närma sig sådana här frå-
gor?! En väg att börja är att inventera 
vilka frågor som ställs på biblioteket.

2013

Referensfrågor 41%
Övrigt 10%

Administration 49%

2017

Referensfrågor 41% Adm. frågor 55%

Övrigt 15%

2013
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Redan från början fick vi med oss flera ganska 
grundläggande frågeställningar från biblioteks-
cheferna. Vad innebär Boken kommer på olika bib-
liotek idag? På vilka olika sätt kan tjänsten utfö-
ras – nu och framöver? Vad är syftet med Boken 
kommer? Finns det andra alternativ för att upp-
nå det syftet? Vi såg direkt att vi behövde börja 
med en kartläggning av begreppet och tjänsten 
Boken kommer. Genom att titta på hur tjänsten 
presenteras på webben, analysera styrdokument 
och statistik och samla in data från medarbetare 
försökte vi belysa hur servicen ser ut i vårt län. 
Det visade sig vara stor variation i de olika kom-
munerna, bland annat vad gäller vilket materi-
al man kan få låna, hur ofta och vem som sköter 
distributionen. Genomgående är dock att lån-
tagarna oftast är ganska få och mycket gamla – 
100-åringar är inte ovanliga. Boken kommer är 

Kommer 
boken? 
– ett 
tredelat 
projekt
Våren 2015 gjordes en inventering 
bland bibliotekscheferna i länet om 
vilka områden inom social och upp-
sökande verksamhet som hade störst 
utvecklingspotential. Det fanns flera 
idéer, men i analysen framkom att Bo-
ken kommer var det område som flest 
bedömde som viktigt att vidareutveck-
la. Det var också ett område som vi på 
Regionbiblioteket gärna ville lyfta fram 
och därmed skapades utvecklingspro-
jektet Kommer boken?. Projektet  be-
står av tre delar och går nu in på sin 
sista säsong. 

I boken Vad är praktisk kunskap, kan man läsa 
att det är yrkeslivets kunskapsteori med beto-
ning på mellanmänskliga yrken som står i fo-
kus för arbetet vid Centrum för praktisk kun-
skap. Det vill säga relationsbaserade yrken som till 
exempel vårdpersonal, poliser, lärare eller varför 
inte bibliotekarier. I dessa yrken är förmågan att 
möta andra människor avgörande för yrkeskun-
nandet. Och målet för verksamheten på Centrum 
för praktisk kunskap är att ”få till stånd dialoger 
mellan praktik och forskning där den ’tysta kun-
skapen’ kan få röst och på så sätt värdesättas, men 
också kritiskt betraktas och utvecklas.” (s. 12)  

Den praktiska kunskapen har mycket med er-
farenhet att göra och den är också situations-
bunden. Och den metod som används för att 
försöka utforska denna erfarenhetsbaserade, si-
tuationsbundna kunskap är skrivande. Då utgår 
man från en situation i sin egen yrkesvardag, en 
situation som gärna får vara lite besvärlig, ett di-
lemma. Detta dilemma skriver man ned. Sedan 

Praktisk kunskap – vad är det?   

”. . . ett kunnande som kräver 

erfarenhet och fingertopps-

känsla, en insikt i när, hur 

och varför man ska göra det 

ena eller det andra. . .” 

utforskar man det vidare genom att prova att läg-
ga till olika teorier, det kan till exempel vara te-
ori som behandlar frågor kring etik eller ansvar. 
Ofta kommer man en bit på väg bara genom att 
byta perspektiv. Man skriver och reflekterar och 
försöker sätta ord på vad som händer i dilemmat. 
Reflektion är helt centralt för att komma åt den 
praktiska kunskapen, och reflektion är något som 
tar tid.  Och kanske måste det också få göra det 
lite mer i vår arbetsvardag.

Läs mer:
Bornemark, Jonna & Svenaeus, Fredrik: Vad är 
praktisk kunskap?, 2009
Schwarz, Eva: Bibliotekariens praktiska kunskap, 
2016

Britt Löfdahl
Regionbibliotek Stockholm

Citat: Schwarz, Eva: Bibliotekariens praktiska kunskap, s. 9

Sedan några år tillbaka har vi på regionbiblioteket intresserat oss för kunskaps-
området praktisk kunskap.  Vi har arrangerat flera kurser i samarbete med 
Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns högskola och också tillsammans 
med dem gett ut skriften Bibliotekariens praktiska kunskap : om kunskap, etik och 
yrkesrollen. Och vi fortsätter att intressera oss för ämnet, för vi tycker att det 
har mycket att tillföra biblioteksområdet. Men vad är egentligen praktisk kun-
skap, hur kan man närma sig det?
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ofta en verksamhet som pågår i det tysta på bib-
lioteket och som en eller möjligen två medarbe-
tare sköter självständigt.
Vi kom snart också in på knepigare frågor – vis-
sa rent av filosofiska:
•	 Hur lång tid tar det för biblioteket att sköta 

ett Boken kommer-lån? När börjar och slu-
tar processen?

•	 Är det Boken kommer även när en kry lån-
tagare bär hem böcker till sin sjuka granne? 

•	 Går det att mäta värdet av tjänsten Boken 
kommer?  För de inblandade personerna, för 
folkhälsan, för demokratin…? 

I projektet deltar också fem bibliotek i Vallen-
tuna, Sundbyberg, Upplands-Bro, Lidingö och 
Huddinge. De genomför mindre utvecklingspro-
jekt i den egna kommunen. Två kommuner har 
som mål att nå fler finska Boken kommer-låntaga-
re och de andra kommunerna arbetar med att se 
över organisationen för Boken kommer, utveckla 
kommunikationen, och ta fram ett årshjul för ak-
tiviteter och information kring tjänsten. 

Att nå fler Boken kommer-låntagare, skapa kon-
taktytor och samarbeten är något som även flera 
kommuner utanför projektet funderar på. Erfa-
renheter från kommuner som försökt få tag på 
fler låntagare visar att informationsinsatser inte 
ger en anstormning, men i bästa fall ett par nya 

låntagare. Det finns också flera tänkbara mål-
grupper än de äldre. Människor som har svårt 
att lämna hemmet av olika anledningar kan till 
exempel vara:
•	 personer med vissa psykiska sjukdomar 
•	 personer med starkt nedsatt immunförsvar
•	 personer med fotboja
•	 personer som vårdar en svårt sjuk anhörig

Att nå personer som inte har svenska som första-
språk är också ett utvecklingsbehov som vi har 
identifierat. Internationella biblioteket har fol-
drar om Boken kommer på ett stort antal olika 
språk som fritt kan användas. Dock upplever bib-
liotek som skulle vilja utveckla detta att brist på 
språkkompetens hos personalen är en stor utma-
ning för både  kontaktarbete och referensarbete. 

Vi hade från början en intention att även testa di-
gitala Boken kommer-tjänster till exempel i form 
av e-boken kommer med läsplattor. Det visade 
sig vara svalt intresse för detta på biblioteken och 
även mer komplicerat än vad vi hade föreställt 
oss. Istället blev det uppenbart att det finns sto-
ra behov av att synliggöra och öka kunskapen 
om Boken kommer hos allmänheten, hos politi-
ker och olika verksamheter i lokalsamhället, och 
inte minst internt hos biblioteksmedarbetare. Det 
finns begränsad möjlighet att utveckla det spå-
ret inom projektet, men vi vill gärna uppmuntra 

biblioteksmedarbetare att samla in berättelser om 
vad Boken kommer betyder för dess användare. 

Genom projektet och samtalen med biblioteken 
har det framkommit mycket om Boken kommer 
som vi på Regionbiblioteket velat undersöka vi-
dare samtidigt som våra initiala frågeställning-
ar finns kvar. Vi noterar bland annat spännings-
fältet mellan vilken litteratur och vilka medier 
som erbjuds inom Boken kommer, och vad tjäns-
ten skulle kunna leda till - från läsupplevelser till 
ökad möjlighet till delaktighet i samhället och för-
bättrad hälsa. Tjänstens koppling till bibliotekets 
uppdrag upplevs inte som helt självklar på bib-
lioteken och i samhället, samtidigt som ingen i 
projektet har kommit med något alternativ för att 
uppfylla bibliotekslagens krav på tillgänglighet. 

Under hösten 2017 kommer Jenny Lindberg som 
är universitetsadjunkt på Högskolan i Borås att 
genomföra en avslutande del av projektet. Det blir 
fokusgrupper och samtal med bibliotekschefer, 
medarbetare och Boken kommer-användare för att 
öka kunskapen och förståelsen kring uppdraget 
och tjänsten Boken kommer. Under 2018 planerar 
vi att ge ut en skrift om tjänsten och projektet. 

Cecilia Brisander
Karin Sundström

M
argareta och Jan. Foto: M

arek W
olk

Universitetsadjunkt Jenny Lindberg 
om sitt arbete med projektet:

Det är ju ett aktuellt arbete som också är 
lärorikt för mig personligen. Jag ser Boken 
kommer som en anrik institution i folkbibli-
otekssverige men samtidigt en onödigt ned-
tonad verksamhet. Av dem som använder 
sig av tjänsten beskrivs den ofta som livs-
viktig! Att dels genomlysa det pågående ar-
betet och att dels fundera ordentligt kring 
Boken kommers potential för framtiden tror 
jag är väsentligt.  Med rätt förutsättningar 
kan tjänsten demokratiseras ytterligare, få 
bättre räckvidd genom exempelvis ny tek-
nik, nå nya användargrupper och så vidare.
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När Hemliga Skåpens Sällskap (HSS) lanserades 
2014 tog det sin utgångspunkt i flera olika tan-
kar och uppdrag. Bland medarbetarna på Stock-
holms stadsbibliotek fanns en önskan om att göra 
något särskilt för målgruppen barn 9 till 12 år 
samtidigt som det fanns en mättnad kring alla 
de arbetsuppgifter och särskilda satsningar som 
präglade biblioteksarbetet just då. Stockholms 
stad hade också sedan något år i uppdrag att satsa 
särskilt på de så kallade växtplatser som identifie-
rats runt om i staden. I egenskap av nätverkssam-
ordnare och samordnare för Stockholms stads-
biblioteks satsning på ”mellanåldern” tillsatte jag 
en arbetsgrupp. 

Vårt uppdrag var att hitta en läsfrämjande insats 
som kunde passa både de läsvana och de läsova-

Det lät ju intressant, tyckte jag. Projektets hu-
vudidé var att vissa utvalda bibliotek skulle få ett 
“hemligt” skåp där populära böcker skulle förva-
ras. Skåpet skulle vara låst och endast klubbens 
medlemmar skulle få låna dessa böcker. Syftet 
med detta skulle vara, som jag tolkade det, att 
barn som redan tycker om att läsa skulle upp-
märksammas lite extra. Men förhoppningen var 
ju att detta skulle kunna ge ringar på vattnet och 
leda till att barn i medlemmarnas närhet (kom-
pisar, syskon och klasskamrater) skulle intressera 
sig för att bli medlemmar också, trots att de kan-
ske inte själva läste så mycket. På så sätt kunde 
kanske ett positivt grupptryck utövas.

En ”VIP-klubb” för barn…
Agnes Almström från Farsta bibliotek är 
en av de medarbetare som efter snart 
fyra år fortfarande arbetar med koncep-
tet. Här berättar hon om sitt arbete och 
vad HSS gjort för barnen i Farsta och för 
henne själv. 

Hösten 2014, när jag var helt nybakad som bibliotekarie och precis fått en pro-
jektanställning på Farsta bibliotek, berättade min dåvarande chef att jag skul-
le få delta i ett nytt projekt för barn i slukaråldern (9–12 år) som just startat.

Foto: Agnes Almström

na biblioteksbesökarna samt fungera för medar-
betarna rent praktiskt i förhållande till övriga ar-
betsuppgifter. Insatsen skulle gärna också kunna 
engagera på flera bibliotek i Stockholm.

Resultatet blev alltså HSS. Vi skapade en myto-
logisk berättelse kring en bibliotekarie som hade 
för vana att gömma nya böcker. Plötsligt en dag 
försvann bibliotekarien utan något som helst spår. 
Ett flertal år senare hittades vid olika renoveringar 
och ombyggnationer skåp på sex av Stockholms 
bibliotek. Konstiga saker började hända med skå-
pen. En dag kunde de vara proppfulla med nya 
böcker, för att en annan dag inte innehålla någon 
bok alls. Ibland fanns där rebusar och tävlingar 
och ibland en massa äpplen. Alla barn mellan 9 
och 12 år hade möjlighet att bli medlemmar i 

HSS och de fick klistermärken och pins för att 
visa sitt medlemskap. Rinkeby bibliotek fick 300 
medlemmar på en dryg månad. 

Fördelen med upplägget var att varje bibliotek 
kunde lägga sin egen ambitionsnivå. En del bib-
liotek har haft regelbundna bokträffar med med-
lemmarna. Andra har endast arbetat med tips-
rundor och andra aktiviteter som inte är bundna 
i tid och rum på samma sätt. 

Glädjande nog är det många bibliotek som ut-
tryckt att båda de läsvana och de läsovana biblio-
teksbesökarna hittat till HSS. Varje barn har, pre-
cis som personalen, kunnat hitta sin ingång till 
HSS och använt det på det sätt som passat dem. 

Lovisa Furendal Berndt
Regionbibliotek Stockholm

Hemliga skåpens sällskap
En metod för barnen och medarbetarna

Lätt att bli medlem

Jag tyckte först att det kändes lite olustigt att på 
detta sätt skapa, vad jag uppfattade som, en sorts 
VIP-klubb för barn. Men sedan det beslutats att 
det skulle vara lätt att bli medlem kände jag mig 
mer positivt inställd till projektet. De enda krite-
rierna för medlemskap är nämligen att barnet har 
rätt ålder, 9–12 år, och att hen svarar på fyra enk-
la frågor. Frågorna är: “Vilken är den bästa bok 
du har läst? Varför?” och ”Vilken är den sämsta 
bok du har läst? Varför?”. Det innebär att även 
barn som inte har läst så mycket, kanske bara två 
böcker, har möjlighet att gå med i klubben som 
nu har namnet Hemliga skåpets sällskap (HSS).
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Foto: Agnes Almström

På den första varianten av medlemsblankett som 
gjordes skulle barnets förnamn och ålder fyllas 
i. Men jag insåg ganska tidigt att det behövs fler 
uppgifter än så om jag ska ha någon praktisk nyt-
ta av informationen på dessa medlemsblanketter. 
Därför lade jag till att barnet även ska fylla i sitt 
lånekortsnummer. Tack vare detta kan jag kon-
takta alla medlemmar, idag 141 stycken, anting-
en via e-post eller brev! Det är väldigt praktiskt 
att kunna skicka personliga inbjudningar till alla 
medlemmar när det är medlemsmöten och bok-
klubbsträffar eller när vi vill sprida information 
om lovaktiviteter och dylikt. Innan HSS kom till 
Farsta bibliotek hade vi svårt att få barn i den så 
kallade slukaråldern att besöka bibliotekets akti-
viteter på fritiden. Men sedan vi började skicka 
personliga inbjudningar till barnen som är med-
lemmar har det varit lättare att fylla lovaktivite-
terna. Det är nästan alltid främst medlemmar 
som deltar i dessa aktiviteter. 

Medlemsträffar och bokcirkel

Till att börja med hade vi medlemsträffar 1–2 
gånger per termin då vi fikade, tipsade varandra 
om böcker, pysslade m.m. För drygt ett år sedan 
startade jag även en bokcirkel för medlemmarna. 
Jag ville att det skulle bli mer fokus på läsning än 
på fika och pyssel, och sedan ville jag också ha 
lite mer regelbundna träffar. Vi ses nu en gång 
i månaden för att prata om en bok som alla ska 
ha läst. Vi använder oss då av Aidan Chambers 
boksamtalsmetod. Vanligtvis kommer det runt 
fem barn på dessa träffar, ibland fler och ibland 
färre. Det bästa är ju när alla har läst boken och 
när alla har många åsikter om innehållet, då kan 
det bli riktigt intressanta och roliga diskussioner. 
Men visst är det fortfarande mycket fokus på fika.

HSS har varit ett användbart verktyg i vårt ar-
bete med att få fler barn 9 till 12 år att besöka 
våra aktiviteter. Jag tror att en viktig orsak till att 
det fungerat så bra är att jag vanligen kontaktar 
barnen via deras föräldrar. Breven och e-posten 
som jag skickar adresserar jag visserligen till bar-
nen, men de skickas i allmänhet till föräldrarnas 
e-post (många yngre barn saknar ju e-post), och 
det är således de som läser dessa. Och det är of-
tast föräldrarna som sedan ser till att barnen blir 

anmälda till aktiviteterna, och framförallt så ser 
de även till att barnen dyker upp på aktiviteter-
na, på rätt dag och tid! Detta tillvägagångsätt kan 
dock ha sina nackdelar. Ibland har jag märkt att 
barn som egentligen inte gillar att läsa kommer 
på medlemsträffar eller bokcirkelträffar, förmod-
ligen mer eller mindre tvingade dit av välvilliga 
föräldrar. Men även om barnen kanske inte gil-
lar att läsa så verkar de ändå tycka att det är gan-
ska kul att träffa nya barn, och att fika förstås. 
Och de kommer ju faktiskt till biblioteket! Jag vill 
gärna tro att deras medlemskap i HSS har bidra-
git till att de läser lite mer och att de känner sig 
lite mer bekväma med att vistas på ett bibliotek. 

Så hur har det gått med ringarna på vattnet som 
jag skrev om i början? Har vi hittat ett sätt att 
nå både dem som älskar att läsa och dem som 
inte så gärna läser? Åtminstone delvis tror jag. 
Jag har ju exempelvis märkt att yngre syskon till 
medlemmar blir inspirerade att själva bli med-

lemmar, och detsamma gäller även för kompisar 
och klasskompisar. Och på medlemsblanketten 
skriver många att de gillar att läsa Amulett-serien, 
Dagbok för alla mina fans-serien och Pax-serien, 
alla de serierna är lättlästa böcker för ovana läsa-
re. Vi har alla delarna av de serierna i HSS och 
de är nästan jämt utlånade. 

Avslutningsvis vill jag säga att tack vare HSS har 
jag lärt känna fler barn och föräldrar i Farsta-om-
rådet än vad jag annars skulle ha gjort. Det har 
helt klart gjort mitt arbete roligare!
   
Agnes Almström
Stockholms stadsbibliotek
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I mars 2017 började jag arbeta på biblioteket 
med fokus på läsfrämjande för vuxna. Det är 
en fantastisk möjlighet att skapa relationer och 
knyta kontakter med bibliotekets användare när 
man får börja på ruta ett. Hur ska det befintli-
ga mediebeståndet utökas? Vilka aktiviteter ska 
finnas på biblioteket? Vilka frågor är viktiga för 
just Barkarbystadens invånare, och hur påverkar 
det dem att bo mitt i en stadsdel som på så ett 
påtagligt sätt växer? 

Med många frågor i huvudet bjöd jag in till träf-
far på biblioteket där jag uppmanade till att bi-
dra med idéer om ett drömbibliotek. Tre kväl-
lar de följande veckorna träffade jag sammanlagt 
16 personer för att prata om bibliotek, läsning 

Drömbiblioteket enligt användarna

och inspiration.  
Jag var intresserad av hur deras läsning ser ut i 
dagsläget och varifrån de hämtar inspiration. I 
grupperna fanns ett brett spektrum av läsvana. 
Det var intressant att bara ett fåtal hämtade in-
spiration från det fysiska biblioteket men nästan 
ingen från de sociala medieflödena, hemsidan el-
ler bibliotekets podcast. Tips kommer från vän-
ner, familj eller bekanta. Personer man känner. 
Funderar vidare: hur kan jag och biblioteket bli 
en bekant för dem? Mycket handlar om att ska-
pa relationer och igenkänning vilket är viktiga 
faktorer som måste få ta tid. 

När vi samtalade om biblioteksrummet var nästan 
alla överrens om att de vill ha lugn och ro, sköna 

sittmiljöer och olika platser i biblioteket för olika 
typer av aktiviteter. Det ska vara lätt att få kon-
takt med personal, lätt att hitta, ljust och städat. 
Det blev många aha-upplevelser och redan nästa 
dag började vi möblera om i biblioteket. Vi flyt-
tade på informationsdisken för att direkt kunna 
se ingången, vi ordnade en bättre studiemiljö och 
flyttade den stora soffan som ingen ville sitta i 
till barnavdelningen där den genast började an-
vändas flitigt av barnfamiljer och större grupper.

I början av samtalen var det tydligt att bibliote-
ket för dem först och främst handlar om bokläs-
ning och ett fysiskt bokbestånd, men när jag bör-
jade bredda textbegreppet och bredda idén om 
vad ett bibliotek är eller kan vara blev samtalen 
öppnare och mer hypotetiska. Jag förstår när jag 
läser mina anteckningar från samtalen att svaren 
är en blandning av en stark vilja av att biblioteket 
ska leva upp till den traditionella rollen (värna 
den fysiska boken och vara en lugn och tyst mil-
jö) men samtidigt utforska nya sätt att levande-
göra berättelser, skrivande och olika typer av tex-
ter. Det är en utmaning. Men det viktiga är att 
vi fångar upp de tankar och viljor som finns hos 
dem som vi är till för. Att ha längre samtal med 
bibliotekets användare och gärna på regelbun-
den basis upplever jag som en väldigt bra metod 
som ger otroligt mycket användbar information 
om hur vi ska prioritera rätt i biblioteksarbetet.

Praktiska tips om du vill genomföra fokus-
samtal på biblioteket:
•	 Locka med en biobiljett och fika för de som 

ska medverka
•	 Var gärna två stycken från personalen, en 

som leder samtalet och en som antecknar
•	 Kom ihåg att ställa öppna frågor. Börja ald-

rig förklara bibliotekets verksamhet utan fo-
kusera på gruppens tankar och idéer.

•	 Läs gärna boken Fokusgrupper – om fokuse-
rade gruppintervjuer som undersökningsme-
tod av Victoria Wibeck.

Linnea Forslund
Järfälla bibliotek

Mitt i norra Europas just nu största stadsutvecklingsområde, Barkarbystaden, 
ligger sedan mer än ett år tillbaka Herresta bibliotek. Biblioteket ligger i en 
skola med 300 barn från förskoleklass och upp till årskurs 5. Barkarbystadens 
invånare flyttar in allteftersom byggandet av stadsdelen färdigställs i etapper. 
Några har bott i området i mer än två år, några är nyinflyttade, men de allra 
flesta har inte flyttat in ännu. Det kommer byggas sammanlagt 18 000 bostä-
der fram till år 2035.

Foto: Sarah Utas



13

TEMA: METODER

Att använda ordet bokmässa var förstås en blink-
ning till Göteborg, inte bara ett utslag av hybris. 
När vi satte ihop programmet var det viktigt att 
få med både förlag och personer som arbetar 
praktiskt med lättläst. Tanken med mässan var 
att inspirera och informera främst yrkesverksam-
ma, bibliotekarier och pedagoger, men även vo-
lontärer, t ex högläsare. Jag ville gärna ha med 
en författare som skriver både ”vanlig” litteratur 
och lättläst för att få en inblick i hur skrivarpro-
cesserna skiljer sig åt. Mian Lodalen, som debu-
terat med Första natten på Vilja förlag, deltog 
och berättade att det är jättesvårt att skriva lätt-
läst. Vi bjöd också in förlag, tidningar och an-
dra aktörer att ha bokbord i anslutning till fö-
reläsningssalen.

Lättläst för alla på Lidingö bibliotek

Lättläst får ibland, oförtjänt, en stämpel som tråkig och dålig. Både som gymna-
siebibliotekarie och mångspråksbibliotekarie har jag haft stor glädje av lättläst 
litteratur.  För att visa hur mycket bra och spännande det finns inom området 
fick jag idén till Lättläst bokmässa. 

Lättläst litteratur och bokcirklar

Syftet med vår placering av lättläst är att de ska 
vara synliga och inbjudande. Våra lättlästa böck-
er står samlade i en fristående hylla för att de ska 
vara enkla att hitta. Jag försöker skylta mycket 
med framsidor och inte ha hyllor med bara bok-
ryggar, vilket kan upplevas avskräckande av per-
soner med läsvariatoner. Böckerna, oavsett för-
lag, är indelade i Lättast, Lättare och Lätt. De har 
även motsvarande markering på ryggen. Det gör 
det smidigare både för besökare och personal att 
hitta rätt nivå. Böcker med Mp3 är utbrutna på 
egen hylla men följer samma nivåer. De mindre 
lätta pocketböckerna är placerade i en låda som 
besökaren får bläddra i. Lättläst fakta är indelade 
i genre med knubbar i klartext, t ex Biografier 

och kända personer, för att ovana biblioteksbe-
sökare ska hitta. I anslutning till LL-hyllan har 
vi Ny i Sverige med lättläst material om Sveriges 
lagar, kultur och geografi. Där har vi även pla-
cerat de lättlästa tidningarna Sesam och 8 sidor 
men även arabiskspråkiga Al-kompis. När vi har 
biblioteksvisningar för SFI-klasser får de en ge-
nomgång av LL-hyllan, vi förklarar de olika ni-
våerna och visar hur texten ser ut i böckerna. De 
handfasta visningarna verkar ge resultat för både 
utlån och för besökarnas möjlighet att hitta rätt 
i lokalen. Under det senaste året har vi haft fem 
lättläst-bokcirklar på Lidingö stadsbibliotek för 
personer som inte har svenska som modersmål. 
Cirklarna är uppdelade i Lätt och Lättare, vi har 
varit ca 7 deltagare i varje grupp som diskute-
rar texten, ord och innehåll. Vi läser ett antal si-
dor till varje träff, som stöd har deltagarna frågor 
till texten. De övar på att läsa, prata och förstå 
svenska. Vi har läst både klassiker som Kejsaren 
av Portugallien och nyare verk som En man som 
heter Ove. När vi skyltar med olika teman ingår 
alltid lättlästa böcker i skyltning eftersom det är 
en självklar del av beståndet och biblioteket är 
till för alla, oavsett läsvariationer.

Anna-Karin Jarenius
Lidingö bibliotek

Foto: Anna-Karin Jarenius

Foto: Cecilia Brisander
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Språkutvecklande arbetssätt är etablerat inom sko-
lans värld. Men barns språkutveckling sker även 
utanför skoltid. Trots det finns idag inga doku-
menterade arbetssätt för språkutveckling inom 
kultur- och fritidsaktiviteter.

Botkyrka kommuns kultur- och fritidsförvalt-
ning sökte och fick kompetensmedel för en ut-
bildning. I upphandlingen föll valet på Veli Tuo-
mela, doktor i flerspråkighet och med en gedigen 
erfarenhet av språkutvecklande arbete inom sko-
la och förskola.

- Det här blir en pionjärverksamhet, säger Veli 
Tuomela. Jag har aldrig varit med om att en kom-
mun vill utbilda personalen inom kultur- och fri-
tidsområdet i språkutvecklande arbetssätt!

Vad vill vi åstadkomma? Jo, vi tänker att unga 
i kommunen behöver ett utvecklat språk för att 
fullt ut tillgodogöra sig förvaltningens verksam-
het och för att delta i samhällslivet. En språkut-

Språkutvecklande arbetssätt i Botkyrka

vecklande insats är i linje med kommunens mål 
om ett jämlikt Botkyrka fritt från diskriminering.

Projektmålet är att höja kompetensen i språkut-
vecklande arbetssätt för våra medarbetare. Målet 
är också att ta fram anpassade sätt att arbeta språk-
utvecklande inom de specifika verksamheterna.

Tio personer – som vi kallar språkpiloter – från 
förvaltningens olika verksamheter, kommer att 
delta i en utbildning fram till april 2018. 
All personal erbjuds våren 2018 en föreläsning 
med vår utbildare och språkpiloterna. Sedan är 
tanken att språkpiloterna, tillsammans med che-
ferna, ska förvalta kunskaperna och sprida dem 
i organisationen.
Vi är precis i början av vårt utbildningsprojekt. 
Det ska bli spännande!

Anna-Stina Takala
Bibliotek Botkyrka  

Genom språket kommunicerar vi med andra och utvecklar ny kunskap. Inom 
folkbiblioteken arbetar vi i varierande grad med språk och språkutveckling i 
vår vardag. Men hur kan vi göra det mer systematiskt? Och hur kan vi utveck-
la det tillsammans med andra yrkesgrupper?

Foto: Botkyrka kom
m

un

Bredängs bibliotek gjordes om för något år se-
dan och inrymmer numera även verksamheten 
PUNKT127, tidigare en ungdomsverksamhet på 
Tranströmerbiblioteket. Biblioteket har därför 
främst barn- och ungdomsfokus. För att vara ett 
relevant bibliotek för barn och unga ägnar per-
sonalen mycket tid på att lära känna dem som 
kommer till bibblan. Pers, Jennys, Elis och Mari-
as olika intressen, förhållningssätt och kompeten-

Att bygga 
relationer 
med unga
10 oktober, 2017. Det är tidig morgon 
och ett trettiotal biblioteksmedarbe-
tare från Stockholms län har samlats 
på Bredängs bibliotek för en träff för 
dem som arbetar för och med barn 
och unga på bibliotek. Dagens agenda 
är innehållsrik och först ut är med-
arbetarna på Bredängs bibliotek: Per 
Berg, Maria Lorentzon, Jenny Granberg 
och Eli Khuri som berättar om ett bib-
liotek där unga får ta plats.

Foto: Cecilia Brisander
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Det är ett uppdragshäfte med massor av roliga 
utmaningar i varierande svårighetsgrad, de fles-
ta med koppling till läsning. Genom att läsa, 
tipsa om böcker, klä ut sig, teckna, skriva brev 
och mycket annat kunde barnen samla poäng. 
När de kom upp i 50 poäng fick de en guldbil-
jett till vår stora fest i augusti. Därefter kunde 
de som ville fortsätta samla poäng för chans att 
vinna fina priser.
Sommarklubben inleddes med en uppstartsträff 
i juni. Ett trettiotal barn fick då en introduktion 
till poängjakten, boktips, fika och Sommarklub-
bens tygpåse som de fick pynta med textilpennor 
och bokstavspärlsnoddar. Under sommaren kun-
de barnen samla poäng på de sätt de helst ville 
och där de befann sig. Vi anordnade också pop 
up-aktiviteter på biblioteket med chans till ex-
tra poäng. Den stora finalen var Sommarklub-
bens fest i slutet av augusti då 40 barn i åldrarna 
6-11 deltog i bokolympiad, festlig fika och prisut-
delning. Alla barn gick därifrån med varsin bok, 

Ökat läsande med Sommarklubbens poängjakt

några även med ett extra pris för särskilt flitigt 
deltagande eller kluriga lösningar på uppdragen! 
Syftet med Sommarklubben var att peppa barn 
till att läsa - olika sorters böcker, i olika situa-
tioner och på olika sätt - och att väcka läsgläd-
je, lekfullhet och aktivt deltagande. Att döma av 
utvärderingen från avslutningen och av de kom-
mentarer vi fått från både barnen och deras när-
stående har Sommarklubben haft önskad effekt. 
De flesta deltagare har läst mer än vanligt under 
sommaren och tycker att det har varit roligt och 
spännande att samla poäng. Även för oss i per-
sonalen har Sommarklubben varit en rolig verk-
samhet där vi har haft mycket kontakt med de 
deltagande barnen. Vi har redan börjat snickra 
på nya, roliga utmaningar till nästa års poängjakt!

Anna Fogelberg
Emma Söderblom 
Martina Strolz
Bibliotek Vallentuna

Efter några somrar med Kultur i Västs koncept Sommarboken bestämde vi på 
Bibliotek Vallentuna oss för att utveckla något eget. Vi tror att barn gillar att 
känna sig utmanade inom rimliga gränser och att de uppskattar att belönas för 
sina insatser. Därför tog vi fram Sommarklubbens poängjakt. 

Foto: M
artina Strolz

ser används i kontaktskapandet. Genom att prata 
litteratur, spela schack eller spel, chilla eller skoja 
bygger de relationer med bibliotekets användare. 

De har även arbetat aktivt med att lära känna lo-
kalsamhället och är ständigt öppna för nya ak-
törer att samarbeta med. Barn/unga har möjlig-
het att vara delaktiga i de aktiviteter och program 
som händer på biblioteket. Varje vecka är det 
bokcirklar, schackklubb, spelfredagar med bräd- 
& TV-spel, filmvisningar och event som till ex-
empel K-popkväll, besök av youtubern Hampus 
eller öppen scen. Alla aktiviteter är välbesökta. 
Affischering och sociala medier används för att 
sprida information men det är den muntliga vä-
gen som ger mest genomslagskraft, vittnar bibli-
oteksmedarbetarna om. 
Ibland inträffar det situationer på det välbesökta 
biblioteket som behöver särskild uppmärksam-
het. Personalen har ett gemensamt förhållnings-
sätt kring hur de ska agera. Om det uppstår en 
situation i biblioteket arbetar de efter fem steg: 

•	 i första hand skapa kontakt med de inblan-
dade

•	 ha samtal om det som hänt
•	 uppmuntra individernas positiva egenskaper
•	 komma överens om vad som gäller på bib-

lioteket 
•	 om det inte följs tas kontakt med vårdnads-

havare

Det är bara vid några enstaka tillfällen som per-
sonalen kontaktat vårdnadshavare. ”Vårt förhåll-
ningssätt ger en tydlighet och respekt. Att bygga 
relationer med barn och unga är en investering 
som ger mer än vi kan ana”, säger en av medar-
betarna, ”men framförallt har vi tillsammans med 
dem skapat en verksamhet som vi är stolta över”. 

Cecilia Brisander
Regionbibliotek Stockholm 



16

TEMA: METODER

Vi som arbetade med barn 0–2 år inom Stock-
holms stadsbibliotek fick under våren 2016 en 
introduktion till TAKK, Tecken som Alterna-
tiv Kompletterande Kommunikation, som i var-
dagligt tal kallas för babytecken. TAKK bygger 
på precis samma tecken som det svenska teck-
enspråket men är förenklat och har ingen gram-
matik. Det kan liknas lite vid den språkförenk-
ling som gjorts i Barbro Lindgrens Max-böcker.

Jag pratar alltid om babytecken på BVC-träffar 
och upplever att nyfikenheten är stor hos nybliv-
na föräldrar. Babytecken ger små barn en möj-
lighet att göra sig förstådda innan talet kommer 
igång. Tänk vad suveränt att börja livet med den 
grundläggande känslan: Jag vill någonting och 
jag blir förstådd! Många barn är frustrerade un-
der några månader innan de första orden kom-
mer. Det är en period när de förstår mycket av 
dagligt tal medan talapparaten inte är tillräckligt 
utvecklad för att barnet ska kunna uttrycka or-
den. Barn som använder sig av babytecken slip-
per mycket av den frustrationen eftersom de ti-
digt kan uttrycka till exempel en längtan efter 
något, hunger eller vardagliga praktiska behov.

Förberedelser

Under 2016 arrangerade Frida Holmen Niblae-
us vid Kungsholmens bibliotek en TAKK-kurs 

Vad säger din baby?

som vände sig till barn med funktionsvariationer 
och deras föräldrar. Det var väldigt uppskattat av 
de som deltog och vi upplevde att det fanns ett 
stort behov av kunskap om babytecken för alla 
föräldrar och barn.

Genom en förskolechef som talar teckenspråk 
fick jag tag i Marit Haunss-Lindén som är försko-
lepedagog vid Lejonkottens förskola på Kungs-
holmen. Hon har föreläst om TAKK. Vi började 
spåna kring hur vi skulle kunna inspirera Kungs-
holmens föräldrar att börja använda babytecken. 
Vi hade inga pengar att finansiera en kurs med, så 
vi bestämde oss för att göra ett arbetsutbyte. Vi 
bjöd in Lejonkottens barn att dansa Jazzoo i bib-
lioteket och i gengäld skulle Marit hålla i TAKK-
kurs för föräldralediga på Kungsholmens biblio-
tek i slutet av januari. Vi ville att så många som 
möjligt skulle kunna komma, och förberedde oss 
på att ordna två tillfällen.
 
Jag annonserade i bibliotekets vanliga fysiska och 
digitala kanaler, Facebook, i lokaltidningarna, på 
förskolorna via läsombuden, öppna förskolan och 
mailade de som varit på BVC-träff på biblioteket. 
Att samla in mailadresser vid BVC-träffar är ett 
sätt att nå föräldrar, med barn i olika åldrar, in-
för bibliotekets lov- och helgaktiviteter.

Jag försökte tänka på tilltalet i annonseringen. 
Jag valde att ha en ansiktsbild på en söt bebis på 
affischen (clip-art, alltså fritt att använda) efter-
som det drar blickar till sig och genast definierar 
den målgrupp som vi vänder oss till. Rubriken 
Föräldraledig appellerade också till målgruppen. 
Jag valde också att använda ordet babytecken till-
sammans med TAKK. En vanlig fråga som jag 
har upplevt att föräldrar ställer om TAKK är: Vad 
är det bra för? Barnet lär sig ju prata sedan? Så det 
försökte jag också få med på affischen.

Genomförande 

När det var dags för föreläsning kom det jätte-
mycket folk. Veckan därpå hade vi samma pro-
gram och det blev överfullt igen. Evenemangen 
blev uppskattade och totalt över 170 vuxna och 
bebisar trängdes bland barnvagnarna i lokalen. 
Åhörarna fick varsin kopia på föreläsningsinne-
hållet och fick möjlighet att låna medier för att 
komma igång hemma. Marits erfarenhet av att 
arbeta med barn blev tydlig då hon ofta impro-
viserade utifrån vad som hände i rummet och 
tecknade till barnen som andäktigt lyssnade, med 
stora ögon.

Allt gick bra. Vi hade väntat oss lite mer gråt och 
stök, men det märktes att både vuxna och barn 
verkligen var intresserade! Många stannade kvar 
och ville veta om vi skulle köra någon fortsätt-
ning. Andra besökare har uttryckt besvikelse över 
att de missat tillfället. Det enda problemet var 
trafikstockningen av barnvagnar. En idé kan vara 
att uppmana i inbjudan att, om möjligt, bära sitt 
barn i sele eller sjal till föreläsningen.

Jag beskrev några av fördelarna med TAKK i bör-
jan av den här texten. Om TAKK spreds på bred 
front skulle det också kunna bidra till ökad förstå-
else och kommunikation mellan hörande och de 
30 000 personer som kommunicerar via svenskt 
teckenspråk.

Jag avslutar med ett medietips: Svenskt tecken-
språkslexikon som app.

Li Malm
Stockholms stadsbibliotek

Det här är en berättelse om några föreläsningar om babytecken som arrange-
rats på Kungsholmens bibliotek. Det är en bearbetad version av ett inlägg som 
Li Malm publicerade i bloggen SSB Barn och utveckling i våras.  

Foto: D
isco Baby by Sandro D

ucceschi licensed under 
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Skrivardagar är inte så ovanligt att bibliotek an-
ordnar men det kostar ganska mycket att anli-
ta en professionell författare och det är inte helt 
ovanligt att biblioteket måste ta ut en avgift för 
deltagarna. Det behövde vi inte göra eftersom vi 
fick del av “sommarlovspengarna” i vår kommun. 
Sommarlovspengar delas ut av Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

2017 sökte alla kommuner i Sverige bidraget och 
bidragssumman som varje kommun har rekvire-
rat är baserad på antal barn i hushåll med försörj-

Guldkant för sommarlediga barn
ningsstöd i respektive kommun. Kriterierna för 
att få del av bidraget är enkla, det är barn i ål-
dersgruppen 6 till 15 år som ska få en möjlighet 
till sommaraktiviteter och satsningen ska stimu-
lera både flickors och pojkars deltagande, främ-
ja integration och skapa nya kontaktytor mellan 
barn med olika social bakgrund och aktiviteterna 
ska vara gratis. Man behöver inte ha alla aktivite-
ter för hela åldersgruppen utan man kan ordna 
program för till exempel tolv till femtonåringar.

Att få vara med och ta del av bidraget från MUCF 
är en möjlighet för bibliotek att ha aktiviteter som 
främjar läsande och skrivande och som kanske är 
kostsamma att anordna. 

Det känns också viktigt att visa på att skrivande 
också är en fritidsaktivitet, lika mycket som att 
vara med på sportscamp, åka skateboard eller att 
vara på kurs och lära sig jonglera. Min erfaren-

I början av sommarlovet 19–21 juni 
hade biblioteket i Salem tre skrivar-
dagar med författaren Ingrid Olsson. 
Det var tre riktigt roliga och bra dagar 
för barn och ungdomar. De som deltog 
var väldigt entusiastiska och ville gär-
na ha fortsatt några dagar till.

het är att läsning och skrivning lätt glöms bort i 
erbjudandet av fritidsaktivitet om inte bibliote-
ken påminner om dem.

Även nästa år kommer Myndigheten för ung-
doms- och civilsamhällesfrågor att dela ut somm-
arpengar till Sveriges kommuner. Kanske ett tips 
för fler bibliotek? 

I Salem blev våra politiker i kultur- och fritids-
nämnden inspirerade av arbetet med att fördela 
sommarlovspengarna till olika verksamheter så 
nu har de skapat en kulturpott och biblioteket 
kan ordna två författarbesök, ett för mellansta-
diet och ett för högstadiet.

Iréne Kulneff 
Salems bibliotek
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Svensk biblioteksförening är en medlemsföre-
ning som samlar biblioteksorganisationer och 
biblioteksmedarbetare från hela Sverige. De ar-
betar bland annat för att stärka bibliotekens för-
utsättningar och möjligheter till utveckling och 
en del i detta är de så kallade expertnätverken. 

Nytt expertnätverk

Hösten 2017 startades ett helt nytt nätverk: Ex-
pertnätverket för verksamhetsutvecklande me-
toder. Tanken med nätverket är att dela erfa-
renheter, lyfta goda exempel och samtala kring 
utmaningar med fokus på hur biblioteken arbe-
tar snarare än vad biblioteken arbetar med. Någ-
ra delar av verksamhetsutveckling som nätverket 
lyfter är planering, implementering och utvärde-

ring av olika metoder. En första träff hölls i Gö-
teborg i september.

För att gå med i expertnätverket behöver du vara 
enskild medlem i Svensk biblioteksförening. 

Lovisa Furendal Berndt
Regionbibliotek Stockholm
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Emma Palmér är kultursekreterare på Nynäs-
hamns bibliotek och ansvarar för Bildarkiv och 
Konsthall. Hon menar att utställningen ”för 
hundra år sedan” är ett sätt att visa Bildarkivet 
för allmänheten och samtidigt slå ett slag för lo-
kalhistoria. 

– Det har varit otroligt roligt att göra efterforsk-
ningar och sedan möta alla besökare, säger Emma 
Palmér. De ställer så spännande frågor och se-
dan är det så häftigt att de först lyssnar så inten-
sivt för att sedan ge sig in i lek och minnen när 
vi har pratat klart.

Utställningen utgår från bilder från Bildarkivet 
och är tagna i Nynäshamns kommun kring för-

ra sekelskiftet. Efter urvalet har personal på Ny-
näshamns bibliotek fokuserat på fyra områden: 
skola, arbete, handelsbod och lek. Många tim-
mar av research och idogt arbete med hamma-
re och pensel har resulterat i en utställning fylld 
med lek- och lärmöjligheter i form av till exem-
pel utklädningskläder, huggkubbe med träyxa, 
käpphästar, vattenbrunn, våg, korgar för besök 
i handelsboden, konservburkar och flaskor i trä, 
skolbänkar med griffeltavlor och många texter 
och bilder från Bildarkivet.

Utställningen skulle dock inte ha kommit till 
utan bibliotekets låntagare. Vissa låntagare har 
skänkt gamla skolbänkar och andra har sytt för-
kläden eller snickrat hönor. Skolor i Nynäshamn 

Nere i Konsthallen på Nynäshamns bibliotek pågår full aktivitet. Det är dags 
för nerplockning av sommarens succé. Över 450 elever och lärare från försko-
lor och skolor i kommunen har varit på visning av utställningen ”För hundra 
år sedan”. Tusentals besökare från 0 år och uppåt har lekt, läst och lärt på Ny-
näshamns bibliotek i utställningen som varit öppen 26 juni till 23 september. 

”För hundra år sedan” –  att skapa utifrån en historisk bild

Foto: Ingegerd Ekbom

kommun har lånat ut skolmaterial. 
–Utställningen är en kombination av ambitiös 
personal, hjälpsamma kommuninvånare och re-
jält med research, menar Mona-Lisa Lindgren 
som är tillförordnad bibliotekschef på Nynäs-
hamns bibliotek. 

Med tusentals besökare har utställningen upp-
skattats och väckt många tankar och fundering-
ar. Många har gått hem med en extra bok under 
armen samt med en uppmaning om att fråga ti-
digare generationer om hur det var förr. 

– Det är med sorg i hjärtat jag plockar ner ut-
ställningen. Det har varit så roligt och uppskat-
tat, menar Mona-Lisa Lindgren. Jag vill verkli-
gen tipsa andra bibliotek i landet om att välja ut 
en historisk bild från det lokala samhället och 
skapa något utifrån den bilden. 

Fredrik Nordensson
Nynäshamns kommun

Foto: Nynäshamns Bildarkiv



 

I bibliotekslagen är barn och unga med funktions-
variationer en dubbelt prioriterad grupp och vi 
vet att många bibliotek har en Äppelhylla, eller 
motsvarande, där det finns medier anpassade för 
barn med olika sorters funktionsvariationer. Vi 
vet dock inte lika mycket om hur verksamheten 
för dessa barn ser ut, bortom hyllan. Syftet med 
projektet är att öka vår kunskap om vilka verk-
samheter biblioteken i Stockholms län erbjuder 
barn med funktionsvariationer och hur barnen 
tar del av dessa erbjudanden.

”Vid sidan av äppelhyllan - bibliotekens verksamhet för 
barn med funktionsvariationer i stockholms län”

Huvudfokus i detta projekt ligger alltså inte på 
vilka medier som finns på biblioteken utan på 
hur biblioteken arbetar med denna målgrupp. 
I projektet ingår också att hitta goda exempel 
både inom och utanför länet.

Målet med projektet är en kartläggning av den-
na verksamhet som sedan kan ligga till grund 
för vidare utvecklingsarbete.

Lynn Alpberg
Regionbibliotek Stockholm

Så heter ett projekt som Regionbibliotek Stockholm startat nu i höst och som 
varar fram till årsskiftet. Jag som arbetar med detta projekt på heltid, med hjälp 
och stöd av mina kollegor, heter Lynn Alpberg. Jag jobbar i vanliga fall som bibli-
otekarie på Stockholms stadsbibliotek inom Hornstullsenheten, på Hornstulls- 
och Gröndals bibliotek. Jag har jobbat främst med barnverksamhet. Sedan 2015 
har jag också haft möjlighet att ägna en del tid åt Äppelhyllorna inom enheten.

Foto: Annika Lissenko

Regionbiblioteket
Rapporterar

Regionbiblioteket på rundtur i länet

Under hösten besöker Regionbiblioteket länets 
kommuner för att vi ska få möjlighet att lära oss 
mer om hur biblioteken arbetar med språk och 
interkultur. Genom att använda begreppet inter-
kultur vill vi på Regionbiblioteket uppmärksam-
ma fler perspektiv än de som en kanske vanligtvis 
lyfter när det gäller arbetet med språk. 

Upprinnelsen till rundturen är Regionbibliote-
kets utökande uppdrag kring den i biblioteksla-
gen prioriterade gruppen ”personer som har annat 
modersmål än svenska”. När vi funderade på hur 
vi skulle kunna ta oss an det utökade uppdraget 
kom vi fram till att vi ville göra det tillsammans 
med kommunerna. I grupper om tre har vi träffat 
medarbetare, bibliotekschefer och ledningsgrup-
per. Samtalen har handlat om allt från medier till 
bemötande, samarbeten och förhållningssätt. Vi 
har pratat nuläge och framtid, lokala förutsättning-
ar och utvecklingsområden. Vi hoppas inom kort 
kunna ge förslag på hur vi på Regionbiblioteket 
ser vägen framåt för vårt uppdrag.

Regionbibliotek Stockholm

Foto: Cecilia Brisander



SEX 
FRÅGOR 

TILL

Titeln på din avhandling är ”Att bli bibliotekarie: informationssökning 
och yrkesidentiteter hos B&I-studenter och nyanställda 
högskolebibliotekarier”. Vad innebär det ”att bli bibliotekarie”?

–  I avhandlingen beskrivs det som en process av lärande som 
pågår över tid och rum – inte bara som just inträdet i yrkeslivet. 
Formandet av en yrkesidentitet, menar jag, pågår genom både 
studier och yrkesliv. Dessutom går det att urskilja flera olika yr-
kesidentiteter bland dem som medverkar i studien. Det empiriska 
materialet samlades in 2005-2007 och det ger också en historisk 
bild av hur relationen mellan akademi och profession såg ut just 
då.  

Hur ser du som forskare på kopplingen mellan teori och praktik? 

– I min forskarroll så ser jag på teorier som praktiska redskap, och 
på praktik som ett användbart teoretiskt begrepp. Jag tycker gene-
rellt att det är olyckligt när teori och praktik ställs emot varandra 
som någon sorts motsatspar. Mitt synsätt är snarare att handling 
och reflektion bör följas åt, både i forskningen och på biblioteken.

Behöver vi arbeta mer med metoder på biblioteken? Om ja, varför?

– Ett metodiskt och medvetet arbetssätt tror jag normalt är bra 
i professionella sammanhang. Metoder kan ju också omfatta väl-
digt mycket. På biblioteken tänker man kanske mer på särskilda ar-
betsmetoder som kan utvecklas och förfinas, men det kan ju också 
handla om forskningsmetoder och ett systematiskt sätt att under-
söka saker. 

Vill du lyfta någon särskild metod som du tycker att alla bibliotek borde 
testa?

– Jag är personligen intresserad av tidskriftsklubben som metod. 
Som med alla metoder kan den fungera bättre eller sämre i olika 
sammanhang, men med en konstruktiv grundinställning vet jag att 
detta kan vara lärorikt och inspirerande. Det är också ett arbets-
sätt som främjar kritiskt tänkande och kollektiv kunskapsbildning. 
Jag gillar tanken på läsande och diskussion som ett normaltillstånd.

Du arbetar en del med handledning av studenter (blivande biblioteka-
rier). Vilken är den största utmaningen där?

– Åh, det är ett roligt arbete! De pedagogiska utmaningarna finns 
förstås alltid där och dem antar jag gärna. Bristande intresse eller 
motivation är nog den svåraste utmaning att hantera, medan bris-
tande förståelse nästan alltid går att överbrygga. Vid handledning är 
jag mån om att argumentera för sakliga belysningar av professions-
nära frågor i till exempel uppsatssammanhang. De flesta av våra stu-
denter är helhjärtat intresserade av bibliotekarieyrket och då blir 
det extra viktigt att hålla viss distans till det man undersöker så att 
studien inte blir ensidig eller alltför värderande. I lyckade arbeten 
träder verklighetens komplexitet och nyanser fram. 

Till sist, vilket är ditt bästa lästips/kulturtips/naturtips just nu? 
– Jag är cineast så jag tipsar helst inom det området. För en skräck-
blandat förtjusande upplevelse i filmfåtöljen rekommenderas argen-
tinska episodfilmen ”Wild tales” (Szifrón  2014) – temat är hämnd. 
En färsk och ambitiös handbok för ressugna är ”Filmälskarens guide 
till Paris”, skriven och fotograferad av Eva Lindfors respektive Marie 
Öhgren. Missa heller inte Svenska filminstitutets och KB:s förnäm-
liga resurs ”Filmarkivet.se”! 
___________________________________
Ställde frågorna gjorde  Cecilia Brisander
Foto: Solveig Sandberg

Jenny Lindberg är forskare 
och lärare vid Bibliotekshög-
skolan i Borås.


