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Välkommen!
Det du nu håller i din hand är det sista num-
ret av Länsnytt, åtminstone i den här formen. 
Vi behöver utvärdera och vidareutveckla 
hur vi på bästa sätt når ut med information 
och kommunikation till er på biblioteken. 
Tillsvidare kommer vi istället att skicka ut ett 
nyhetsbrev med information om vad som är 
på gång hos oss och om sånt vi fångar upp i 
omvärldsbevakningen.

Detta är en del av en översyn av vår verksam-
het som vi nu genomför som en del av 
verksamhetsövergången till Stockholms läns 
landstings kulturförvaltning. Under 2019 
kommer vi bland annat att ta fram en ny 
regional biblioteksplan och kopplat till det 
också se över formuleringen av vårt uppdrag 
och hur vi organiserar arbetet.

Samtidigt händer det mycket för den nya 
organisation vi blivit en del av som också 
påverkar oss. Regionbibliotek Stockholm är 
en av flera länskulturfunktioner som under 
2018-2019 samlas i samma organisation på 
landstingets kulturförvaltning. Detta kommer 
att skapa bättre förutsättningar för samarbete 
och resursutnyttjande mellan regionbib-
lioteket, Film Stockholm, Dans i Stockholms 
stad och län, Stockholms läns museum och 
övriga delar av kulturförvaltningen.
Landstinget blir Region Stockholm från 

och med 1:a januari 2019 och under året 
genomförs en samlokalisering av alla cen-
trala förvaltningar inom landstinget till nya 
gemensamma lokaler. Detta innebär alltså ny 
adress även för oss någon gång under hösten 
2019. Det är således många nyheter på gång 
för oss framöver. Vi hoppas att detta kommer 
att skapa bra möjligheter för fortsatt lärande 
och utveckling i vår verksamhet och hos er i 
biblioteken runt om i länet.

Nästa år blir det också spännande att se hur 
den nationella strategin ser ut när den lan-
seras under våren och de intressanta initiativ 
och diskussioner som den kan ge upphov till. 
Det blir även kul att fortsätta följa alla de bra 
projekt och aktiviteter som redan är igång 
eller startas inom ramen för de stora statliga 
satsningarna Stärkta bibliotek och Digitalt 
först med användaren i fokus som vi räknar 
med fortsätter under 2019, oklarheter i bud-
get och regeringsbildning till trots. 

Med detta önskar vi er en god fortsättning på 
det nya året!

Oskar Laurin
Enhetschef
Regionbibliotek Stockholm
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- Jaså du jobbar med folkbibliotek, 
finns de kvar om 25 år? frågade han 
nyfiket. Det var andra gången på 
den här tillställningen som jag fick 
den frågan.
- Javisst, svarade jag, bibliotek 
har så många fler roller än att 
enbart låna ut böcker om det var 
de du tänkte på? Han nickade och 
jag passade på att utveckla mitt 
resonemang:

- Bibliotek ger alla fri tillgång 
till litteratur och information. 
Folkbibliotek är en plats för 
eget utforskande, skapande 
och en mötesplats i samhället. 
Biblioteksmedarbetare har 
kunskap om medie- och 
informationskunnighet och bidrar 
till ökad digital delaktighet hos 
invånarna. Därtill anordnas 
programverksamhet på många 
folkbibliotek såsom sagostunder, 
språkkaféer, familjelördagar, 
bokcirklar och makerspace. 
Folkbibliotek är till för ALLA 
men särskilt de prioriterade 
målgrupperna. 

Jag andades och fortsatte:

- Om 25 år finns definitivt 
folkbibliotek kvar eftersom det är 
en arena för demokrati, bildning 
och upplevelser. Och böcker 
kommer också att finnas kvar men 
formerna och formaten kan skifta.
Personen framför mig hade lyssnat 
på de 42 sekunder som jag levererat 
mitt svar. Nu log han och sa: 
- Min bild av bibliotek är kanske 
förlegad. Jag kanske ska besöka 
mitt lokala bibliotek.
-Ja, gör det, sa jag, och minglade 
vidare. 
När jag blev ombedd att skriva 
några rader om Stärkta bibliotek 
kom jag att tänka på den här 

Stärkta bibliotek - eller vad är 
ett bibliotek?

episoden. Jag tänkte på att 
folkbibliotekens roller och uppdrag 
är flera och mångfacetterade 
och att det inte alltid är så lätt 
att kommunicera allt det som 
folkbibliotek innehåller.
Under våren 2018 stöttade jag 
några bibliotek i Stockholms län 
i deras ansökningsförfarande för 
Kulturrådets satsning Stärkta 
bibliotek. Ansökningarna hade olika 
mål och inriktningar men en sak 
gemensamt - en vilja att få ytterligare 
förankring i sitt lokalsamhälle och 
nå fler invånare och särskilt de 
prioriterade målgrupperna. Ur mitt 
perspektiv är detta kloka satsningar. 

I en strukturutredning som bibliotek 
Huddinge genomförde för några 
år sedan framkom att avståndet 
till bibliotek har stor påverkan på 
hur aktivt biblioteket används. 
Att på olika sätt jobba utanför det 
fysiska biblioteket är därför en 
angelägen uppgift för folkbibliotek. 
Det kan ske genom Boken kommer, 
bokbuss, mobila bibliotek, digitala 
bibliotek, popup-verksamheter, 
arbetsplatsbibliotek, att delta i 
olika externa sammanhang eller 
andra innovativa sätt. Mycket av 
detta finns redan idag men kan som 
alla verksamheter utvecklas. Till 
exempel: 

• Hur kan den uppsökande   
   verksamheten i högre grad          
   anamma digitala inslag som ligger   
   i linje med samhällsutvecklingen?
 
• Hur kan samarbeten med olika   
   aktörer i lokalsamhället bli ännu     
   mer hållbara?

• Hur kan värdena av uppsökande      
   biblioteksverksamhet identifieras,     
    synliggöras och mätas?
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Jag hoppas och tror att Stärkta 
bibliotek innebär möjligheter 
för folkbibliotek att utveckla sitt 
samspel med sitt lokalsamhälle 
och på så sätt nå fler och få högre 
legitimitet. Det är i alla fall min 
dröm och vision om folkbibliotek. 
Det pågår så oerhört många bra 
verksamheter på folkbibliotek som 
förtjänar att lyftas fram och nå fler.                                 
Jag tror att vi måste berätta igen 
och igen vad ett bibliotek är och kan 
vara, men beroende på kontext och 
person presentera det som kan vara 
mest angeläget. 

Cecilia Brisander
Regionbibliotek Stockholm

Fakta om Stärkta bibliotek

Kulturrådet genomför på regeringens 
uppdrag en satsning 2018–2020 för 
att stärka folkbiblioteken i Sverige. 
Alla kommuner kan ansöka om 
pengarna och genom denna insats 
avser regeringen att bibliotekens 
utbud ska tillgängliggöras för 
fler. Satsningen ska ge långsiktiga 
effekter för att öka inkludering 
och delaktighet. Insatserna ska 
utgå från bibliotekslagen och 
kommunens biblioteksplan. Det kan 
vara en förstärkning av befintliga 
verksamheter eller utvidgning till nya. 

Regionbibliotekets roll

Regionbibliotek Stockholm stöttar 
kommunerna i arbetet med Stärkta 
bibliotek, allt efter behov av stöd. 
Det kan gälla att finnas med 
som bollplank i samtal om vilka 
utvecklingsbehov biblioteket har, att 
hjälpa till att utforma insatsen, att 
bistå vid ansökan till Kulturrådet, 
att hjälpa till att göra en projektplan, 
att finnas tillgängliga som stöd för 
projektledarna och att bistå vid 
redovisning och ny ansökan. 

Hör av er till oss!
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Årets upplaga av regionbibliotekets konfe-
rens Barn, bibliotek och forskning ägde rum 
igår, och nu så här efteråt känner vi oss väl-
digt nöjda! Vi fick många kommentarer från 
deltagarna också som uttryckte att det var 
mycket inspiration och insikter att ta med sig 
från konferensen.

Jeanette Sundhall från Göteborgs universitet 
talade om den åldersmaktordning hon ser, 
där vuxna och det som har med vuxenhet att 
göra premieras på barns bekostnad. Hon tog 
exempel från diskussionen efter riksdagsvalet 
där ”den vuxne i rummet” och ”dagisnivå” 
är flitigt förekommande. Hon har också följt 
Göteborgs ungdomsfullmäktige och forskat 
om barns rätt till delaktighet i demokratiska 
processer.

Leena Huss från Uppsala universitet talade 
om flerspråkighet och minoritetsspråk. Om 
barns rätt till språkarv, oavsett hur levande 
språket är i familjen. Hon gick igenom den 
digra lista av styrdokument som finns och 
som ska samverka för att minoritetsspråken 
ska hålla vid liv och föras vidare, så som rätt-
en till förskoleverksamhet på minoritetsspråk 
och rätten till modersmålsundervisning. Hon 
talade om de tydliga kognitiva och sociala 
fördelarna som flerspråkigheten ger: tidig 
språklig medvetenhet och bättre kommunika-
tiv kompetens. Hon menar att det ger ett in-
tellektuellt kapital som är viktigt för samhäl-
let i stort. Flerspråkigheten är inte ett statiskt 

tillstånd utan en dynamisk process. Hon 
betonade att samarbete mellan hemmet 
och förskolan/skolan är viktigt, och att 
vi på biblioteken kan hjälpa till genom 
att lyfta fram medier på olika språk.

Oliwer Karlsson som är inkluderings-
koordinator Lunds kommun talade om 
inflytande och delaktighet för unga med 
intellektuell funktionsvariation. I Lund 
ordnas inflytandekaféer inför ungdoms-
tingen som äger rum två gånger om året. 
Dessa inflytandekaféer bjuder in alla 
ungdomar från grundsärskolan och sär-
gymnasiet och underlättar för dessa ung-
domar att delta och göra sina stämmor 
hörda. De utbildar också demokratihjäl-
tar inom denna grupp, som får en ledar-
skapsutbildning och har en viktig roll i 
inflytandekaféerna. Han sa att ungdomar 
med intellektuell funktionsnedsättning 
i Lund på det här sättet får komma mer 
till tals än de andra eleverna i kommu-
nen! Han har skrivit en metodbok som 
finns för nedladdning https://ungilund.
se/om-ungdomspolitiken/alla-unga/ 

Barbro Johansson från Göteborgs 
universitet och Frances Hultgren från 
Högskolan i Borås berättade om sin 
följeforskning kring utvecklandet 
av Malmö stadsbiblioteks avdelning 
för de yngsta barnen, Kanini, 
och hur biblioteket arbetat med 

LÄSTIPS!
Internet är trasigt
Martin Gelin och Karin Pettersson
” Teknik är aldrig god eller ond. Men inte heller neutral.” 
Meningen är hämtad från en annan teknikjournalist (Martin Kranzberg) men sammanfattar temat i Internet är trasigt 
ganska väl - den handlar om att blottlägga de värderingar som styr tekniken idag. Fast när jag stänger ner den sista sidan och 
släcker min läsplatta vet jag inte om jag håller med. Har tekniken blivit ond? Med exempel från Facebooks roll i förföljelser på 
rohingyer, Googles samarbete med den kinesiska regeringen och Twitters försvar av högerextrema plattformar står det klart 
att motton som ”Don’t be evil” och ”Bring the world closer together” är svåra att genomföra i praktiken. När vinstintressen 
maximeras genom att material som spelar på starka känslor premieras, går internet i en allt mörkare riktning. Det är lätt att 
tappa modet, men det inledande citatet är ändå hoppfullt - än så länge är det trots allt människor som styr tekniken, och det 
är också vi som kan förändra den och reglera den. 

Linn Holmstedt
Regionbibliotek Stockholm

Barn, bibliotek och forskning 
2018

delaktighetsprocesser med så små barn. 
De knöt också an till Jeanette Sundhalls 
föreläsning om åldersmaktsordning. De 
visade en modell över personalen förhåll-
ningssätt till delaktighet: lyhört observera 
-> nyfiket fråga -> testa och experimentera 
-> reflektera med kollegor -> lyhört ob-
servera osv. Det går alltså runt i en cirkel. 
De har skrivit en väldigt intressant bok 
som finns för nedladdning här: http://hb.
diva-portal.org/smash/get/diva2:1182398/
FULLTEXT02.pdf och också går att be-
ställa av Frances Hultgren.

Dagens sista föreläsare var Lynn Alpberg 
från Stockholms stadsbibliotek, som under 
hösten 2017 arbetade med ett projekt på 
regionbiblioteket. Det handlade om barn 
med funktionsnedsättning och den biblio-
teksverksamhet som riktas särskilt till dem 
eller som de kan delta i genom att den 
anpassats för att fungera för alla. Lynn 
berättade om kartläggningen hon gjort 
och om sina egna tankar kring detta med 
att prioritera, om att inte tillhöra normen 
och vad ett bibliotek för alla egentligen 
står för. Hennes läsvärda rapport finns att 
ladda ner från vår hemsida.

Pia Borrman
Regionbibliotek Stockholm
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I skrivande stund sitter jag på bib-
lioteket i Gröndal i södra Stockholm, 
omgiven av barns drömmar, tankar 
och berättelser i form av 83 bild-
konstverk. Det är barn i åldern 0-12 
år som genom att lämna in en bild 
till biblioteket deltar i den årligen 
återkommande Lilla vårsalongen. 
En utställning som anordnas här 
sedan 2013 på initiativ av Märta 
Linnros och Kristin Wennerstrand. 
Jag tänker att just nu är biblioteket 
mer som det bibliotek jag drömmer 
om; en plats där barn får utrymme 
och uttrycker sina berättelser på 
ett sätt som passar dem, där vi på 
biblioteket lyfter fram och synliggör 
deras berättelser. Jag drömmer om 
att våra besökare ska kunna ta sig tid 
och tillsammans uppleva dessa och 
andra berättelser, vars språkuttryck 
kräver eftertanke för att uppleva och 
ta till sig.

Drömmar om tid, mod och 
närvaro 
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Jag drömmer om biblioteket som en
plats där det finns tillfälle att förun-
dras tillsammans.”

Uppmärksam närvaro är extra viktigt 
för några, samtidigt som alla möten 
blir lite bättre av det. Men för de som 
behöver lite extra tid att ta till sig och 
uttrycka information, för de som har 
ett annat modersmål än svenska och 
för de som använder andra språkut-
tryck än det talade ordet kan det vara 
helt avgörande. Jag drömmer om att 
vi ska bli bättre på det och på att låta 
fler sinnen och fler språkliga uttryck ta 
plats på biblioteket. 

- Jag drömmer om 
biblioteket som en plats 
där det finns tillfälle att 
förundras tillsammans.

Det finns en kollektiv dröm som jag 
tror vi behöver arbeta för, dröm-
men om att biblioteket är till för alla. 
Vi är inte där - än. Ibland drömmer 
jag om ett universellt utformat sam-
hälle och bibliotek där särlösnin-
gar och anpassningar inte behövs 
eftersom det redan från början är 
uttänkt för allas olika behov. Kan-
ske en omöjlig utopi eftersom olika 
gruppers behov ofta kan stå i konflikt 
med varandra. Men drömmen har 
sin egen logik och vad är vi för några 
om vi drömmer om mindre än så?                                                                     
Vi har en plikt och skyldighet att 
drömma hävdar författaren Neil 
Gaiman i ett tal för the Reading 

Agency. 
Det är genom att föreställa sig att 
saker kan vara annorlunda, som 
förändring kan ske.  Men för det krävs 
också mod.  Mod att vara öppen för 
det oväntade. 

Förändring går sällan lätt och smidigt. 
Det kan kännas osäkert, otäckt och 
under ett tag kanske man tappar fot-
fästet och måste ge upp kontrollen. Då 
kan det vara bra att tänka på att detta 
är något vi övar oss på inför nattens 
drömmar. Varje natt är en liten akt 
av mod när vi ger upp kontrollen och 
låter sömnen ta över. Tänk om vi kan 
ta den erfarenheten med oss när vi se-
dan vaknar och använda även när det 
gäller våra dagdrömmar och visioner. 
Drömmen drar sig undan stilla, men 
den visar, om vi vill: 
bortom vakenvärldens lilla verklighet 
så finns en till.

- Lika verklig, lika riktig, som 
den värld där alla bor. Varje 

dröm är vid och viktig. 
Varje dröm gör världen stor.

Ur Lotta Olsson & Olof Landström 
När vi blundar (2018) 
Lilla Piratförlaget.

Lynn Alpberg
Stockholms stadsbibliotek

Vill du läsa Neil Gaimans tal så finns 
det här:  https://www.theguardian.com-
books/2013/oct/15/neil-gaiman-future-librar-
ies-reading-daydreaming

Foto: Cecilia Brisander
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Många är de biblioteksmedarbetare 
som i den offentliga debatten om 
folkbiblioteken och i kollegiala sam-
manhang har berättat om den ökade 
efterfrågan på hjälp med bank- och 
myndighetsärenden. Den som tjänst-
gör i informationsdisken möter inte 
sällan förtvivlade besökare som fått 
rådet från sina lokala servicekontor 
att gå till biblioteket eftersom man 
där kan skriva ut gratis och få hjälp 
med det digitala.

I takt med att samhället digitaliseras, 
myndigheter centraliseras och andra 
samhällstjänstsleverantörer avsäger 
sig ansvar ökar kraven på individen. 
Den som tidigare kunde vända sig till 
sitt lokala bankkontors drop in-tider 
hänvisas idag till biblioteket. Språks-
vårigheter och brist på medie- och 
informationskunnighet försvårar för 
den som inte får personlig hjälp. 

Biblioteken gör en god insats men 
det är svårt att fullt ut svara mot 
behoven. Därför är det angeläget och 
uppskattat att Kungliga biblioteket 
och utredningen för en nationell bib-
lioteksstrategi föreslår en satsning på 
digital kompetens för hela befolknin-
gen. 
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MIK-uppdraget 

I bibliotekslagen står det att folkbib-
lioteken ska verka för att öka kunskap-
en om hur informationsteknik kan 
användas för kunskapsinhämtning, 
lärande och delaktighet i kulturlivet. 
Biblioteken är ändamålsenliga för den 
här typen av verksamhet. Där finns 
kompetent personal och gratis teknik 
att låna för alla som har ett lånekort, 
men den pedagogiska situationen är 
ofta instrumentellt präglad. 

Den som har blivit hit- och ditslussad 
mellan olika instanser flera gånger, 
eller vars räknings utgångsdatum 
närmar sig, bryr sig föga om vackra 
ord som MIK. Hen vill lösa sitt prob-
lem och snabbt gå vidare; det är inte 
alltid läge för en lärandesituation. 
Jag menar att bibliotekspersonalens 
brist på kompetens inte är det största 
hindret på besökarens väg mot kun-
skap om hur informationsteknik kan 
användas för kunskapsinhämtning, 
lärande och delaktighet i kulturlivet. 
Vi måste fokusera på de omkringlig-
gande förutsättningarna också.

En god verksamhet för ökad digital 
delaktighet börjar i hur vi definierar 
uppdraget. Är det biblioteken som är 

den givna platsen för medborgaren 
att vända sig till när samhällstjän-
ster sviktar? Vilka är personalens 
skyldigheter när känsliga uppgifter 
hanteras, ur ett integritets- och 
ansvarsperspektiv? Hur kan bib-
lioteken främja hjälp till självhjälp, 
MIK och ett långsiktigt lärande i en 
otydlig miljö? Fortbildning i digital 
kompetens är viktigt, men det behövs 
mer. Svaren finns i diskussioner bib-
lioteken sinsemellan och i samverkan 
med andra aktörer, som till exempel 
andra kommunala förvaltningar och 
bildningsförbund. Biblioteken bör 
kommunicera till omvärlden, både 
till besökare och tjänsteleverantörer, 
vilken fin öppen service som finns 
att tillgå i biblioteket, vad vi har 
för kompetens och möjligheter att 
erbjuda hjälp samt inte minst glädjen 
i att öka sin MIK och hur man kan gå 
tillväga för att göra det. Jag önskar att 
biblioteken har en tydlig roll i arbetet 
för digital delaktighet och att resten 
av sam-hället axlar sina roller. 

Robert Karlsson
Biblioteken i Haninge

Foto: Pia Borrman
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Bland katter och drömmar i 
poesins skog

Att arbeta med barn och poesi 
kräver att man tar det på allvar. 
Jag vill ta reda på hur barn 
uppfattar poesi, om barns sätt 
skiljer sig från vuxnas sätt att läsa 
och lyssna till poesi. Hur uppfattar 
vuxna egentligen poesi? Vad vill 
poeten med sin poesi? Hur vill hen 
att läsaren ska läsa den? Vill hen 
förmedla en tanke, en känsla, en 
idé eller belysa något ämne? 

Poesin är ett landskap för dröm-
mar, för frihet, tolkning och nya 
insikter. Poesin kan vara på så 
många olika sätt. Som en barr-
skog med torr mark en solig som-
mardag, ett ris där alla blåbären 
blivit plockade. Myror. En slinga 
med spånflis att springa på, på 
språng mellan jobb och familj. 
Som en lövskog vid en hemlig sjö i 
barndomens landskap. Enar runt 
stigen som leder mot havet där 
friheten öppnar sig. En lärdomens 
och ensamhetens bokskog, höga 
träd, distans. En viskande skog om 
kvällen. Hur ser din poesiskog ut?
Hur korresponderar den inre 
bilden, känslan, med den gestal-
tade formen, verkligheten? Att läsa 
poesi är att gå in och ut ur olika 
rum. Poesins tillstånd ligger nära 
drömmarnas tillstånd. Vi som nu 
är vuxna, hur tänkte vi som barn? 
Var våra drömmar annorlunda från 
de drömmar 

Att läsa poesi är att gå in 
och ut ur olika rum. 

Poesins tillstånd ligger 
nära drömmarnas till-

stånd 

som barnen har idag? Ibland tänk-
er jag att läsa poesi, det handlar om 
igenkänning. Som barnbiblioteka-
rie återknyter man hela tiden till 
sin egen barndom. Det gör man 

Foto: Cecilia Billsdotter Jonsson
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även när en läser vuxenlitteratur men 
barndomen har en egen plats. Barn-
domen kan påminna om poesin, om 
drömmen, om minnena, som en plats 
att återvända till. 

Jag har under några år arbetat med 
barn och poesi på bibliotek med två 
aktiviteter som jag kallar för poe-
sistund och poesisamtal. Stunderna 
riktar sig till barn i 
förskoleåldern och samtalen till barn 
i mellanstadieåldern. Vi läser dikter 
tillsammans och pratar om vad de kan 
betyda. Med de mindre barnen gestal-
tar vi dikterna genom dans och rörelse 
medan de äldre barnen skriver utifrån 
olika övningar.

“På poesistunden” läser vi dikten 
Vita tassar av Lena Sjöberg. Vi pratar 
om vad katten drömmer om. Barnen 
säger att den drömmer att den fångar 
så många möss som den vill, att den 
jagar råttor och äter fisk. Men det 
händer också att katten jagar hundar, 
en slags omvänd, rolig bild. Om jag 
berättar vad jag drömmer om, till 
exempel om att åka till havet, börjar 
barnen att prata i mun på varandra 
om den ena fantastiska platsen efter 
den andra. Ofta finns det katter med 
i deras berättelser, så samtalet knyts 
ihop på ett fint sätt. När jag pratar 

om drömmar med de äldre barnen blir 
frågan mer komplex. Det kan handla 
om något som de önskar ska inträffa 
eller hur de önskar att något ska vara. 
Jag har arbetat med poesistunderna i 
en mindre grupp med barn men även i 
skolklasser. 

På ett besök arbetade vi utifrån ro-
manen Eldens hemlighet av Henning 
Mankell som barnen arbetat med i 
skolan. Vi pratade om likheter och 
olikheter i begreppen Eldens hemlighet 
och Glömskans ocean, associerade 
kring orden och sedan fick barnen 
skriva. Ett citat i boken lyder: Det är 
sömmar som binder allting samman. 
Det finns osynligasömmar mellan män-
niskor. Våra drömmar syr fast minnet 
åt oss med de tankar vi tänker när vi 
är vakna. Om man vill bli klok och lära 
sig tycka om människor ska man sy. Du 
kan brodera din längtan och din sorg på 
ett tygstycke, och du märker att allt blir 
lättare.

Min erfarenhet är att många idéer, 
nyskapande litteratur och politiska 
visioner kommer ur drömmar. Tänk 
bara på Martin Luther Kings ord: I have 
a dream. Nelson Mandela: It always 
seems impossible until it´s done. 
Drömmar kan vara något vagt som 
behöver tid att växa och ta form men de 
kan också vara konkreta. Drömmen om 
att få utbilda sig, röra sig fritt i samhäl-
let och bestämma över sitt liv. Det kan 
också vara en väg ut ur en svår situation 
och något som öppnar nya möjligheter. 
På detta sätt påminner drömmar om 
poesi, att de öppnar fönstret till en ny 
värld. Regnet droppar, knopparna på 
träden är nya, du andas in luften. Det är 
vår igen.

Cecilia Billsdotter Jonsson
Stockholms stadsbibliotek
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Nu pågår en nationell satsning på ett digitalt 
kompetenslyft för bibliotekspersonal – det 
treåriga projektet Digitalt först med användaren 
i fokus. Syftet är att främja en ökad digital kom-
petens hos allmänheten genom att de regionala 
biblioteksverksamheterna samordnar fortbild-
ningsinsatser för medarbetare på folkbibliotek 
i landet. 

Vad innebär ett digitalt 
kompetenslyft?
Det finns ingen färdig definition av vad digital 
kompetens innebär men flera olika beskriv-
ningar och resonemang kring begreppet går att 
hitta. Så här skriver regeringen i sitt uppdrag till 
Kungliga biblioteket (KB) inom Digitalt först:
”Digital kompetens innebär bl.a. att individer 
är förtrogna med digitala verktyg och tjänster. 
Digital kompetens omfattar också medie- och 
informationskunnighet, dvs. kunskaper och för-
mågor som krävs för att finna, analysera, kritiskt 
värdera och skapa information i olika medier 
och sammanhang”.
En annan beskrivning av digital kompetens går 
att finna i EU:s ramverk för digital kompetens, 
Digital Competence Framework for citizens, 
eller förkortat Digcomp 2.0. Ramverket lyfter 
fram de digitala kompetenser en medborgare 
anses behöva för att fullt ut verka i ett digital-
iserat samhälle. DigComp 2.0 delar upp digitala 
kompetenser i fem större kompetensområden:

1. Analysera och bearbeta data och 
information
2. Kommunikation och samarbete
3. Skapa digitalt innehåll
4. Säkerhet
5. Problemlösning

Några frågeställningar att fundera kring kan 
vara; Vilka kunskapsområden är mest relevanta 
för er som arbetar på bibliotek idag, eller inom 
vilka områden skulle du vilja höja din kompe-
tens? 

Ett självskattningstest
Inom ramen för kompetenslyftet Digitalt först 
har några läns- och regionbibliotek utvecklat ett 
självskattningstest kring digitala kompetenser 
för bibliotekspersonal. Självskattningstestet 
utgår ifrån EU:s ramverk Digcomp 2.0 och lan-
serades vid årsskiftet av KB som ett nationellt 
verktyg inom Digitalt först. Syftet med själv-
skattningstestet är att försöka kartlägga vilka 

samhällets utveckling och besökarnas behov? 
Det kanske inte självskattningstestet svarar 
på rakt av eftersom kunskapsområdena som 
testet bygger på inte helt motsvarar de frågor 
som ofta kommer till folkbiblioteken idag. 
Kanske kan det upplevas som att det finns ett 
visst glapp mellan den nationella satsningen 
Digitalt först och de förväntningar och behov 
som biblioteken möter i vardagen. Detta är 
förstås också en utmaning inom projektet och 
något som det finns behov av att prata om.
När det gäller våra digitala kompetenser tror 
jag det handlar mycket om förhållningssätt. 
Den digitala utvecklingen går snabbt och 
omvärlden förändras ständigt. Troligtvis 
kommer vi aldrig uppleva att vi hänger med 
eller behärskar allt till fullo. Men genom att 
försöka förstå digitaliseringens påverkan på 
samhället och tillsammans resonera kring 
bibliotekens roll i ett digitalt samhälle, tror 
jag att vi kan komma en bra bit på väg.

Hanna Johansson
Regionbibliotek Stockholm

digitala förmågor biblioteksmedarbetare tycker 
att de saknar och vad många tycker att de är bra 
på. Som ett första steg för att ta reda på vilka lär-
resurser som behöver tas fram på nationell nivå 
inom projektet. 

Ett första nationellt resultat från självskatt-
ningstestet togs ut i april 2018. De kompetenser 
som biblioteksmedarbetare i landet skattar 
sina kunskaper högst i hör ihop med informa-
tionssökning och källkritik. Därefter kommer 
kompetenser i att använda digitala verktyg för 
kommunikation och samarbete. De kompetenser 
vi skattar oss lägst i är inom datasäkerhet och 
eget digitalt skapande, vilket pekar på att det 
finns behov av fortbildning inom dessa områden.

Fler frågor än svar …
Att vi skattar oss själva högt inom flera kun-
skapsområden kan vara en bra grund att stå 
på inför ett nationellt kompetenslyft. Men det 
innebär också utmaningar – hur kan vi lyfta 
våra digitala kompetenser för att biblioteken ska 
vara relevanta för den samtid de verkar i? För 
biblioteken är det kanske lika viktigt att även 
få utveckla pedagogiska färdigheter i att lära ut 
digitala kunskaper så att dessa kommer fler män-
niskor till del.
Biblioteken hjälper dagligen sina besökare med 
att hitta den information de frågar efter. Men 
hur kan biblioteken arbeta för att fler människor 
ska ha de grundläggande digitala förmågor de 
behöver? Hur ser vi på bibliotekens folkbil-
dande roll i samhället? Har vi möjligheter och 
förutsättningar att vara en lärande aktör i våra 
närsamhällen, eller är det här vår stora utmaning 
inom Digitalt först ligger?
Människor som besöker biblioteken idag har 
väldigt skiftande informationsbehov, beroende 
på livssituation, förkunskaper och förutsättnin-
gar. Detta ställer krav på nya kompetenser 
och arbetssätt. Biblioteken är till för alla, 
men ska enligt bibliotekslagen ägna särskild 
uppmärksamhet åt de prioriterade målgrupperna. 
Vad innebär det inom arbetet med digital kom-
petens och lärande? Finns det riktade insatser att 
göra för att digitala kunskaper ska komma fler 
inom de prioriterade målgrupperna till del? På 
många håll i landet görs detta redan som en del 
av bibliotekens arbete för att öka den digitala 
delaktigheten.

Vilka digitala kompetenser är det biblioteks-
medarbetare behöver ha idag för att svara mot 

Ett digitalt kompetenslyft för bibliotekspersonal

Regeringen har gett Kungliga biblioteket 
i uppdrag att under 2018-2020 nationellt 
samordna och finansiera en satsning 
på ett digitalt kompetenslyft för 
bibliotekspersonal, med de regionala 
biblioteksverksamheterna som 
kompetens- och utvecklingsnoder.
För arbetet med Digitalt först har 
regeringen anslagit 25 miljoner kronor 
årligen till Kungliga biblioteket under 
tre år.
Kungliga bibliotekets är projektägare 
och knutet till projektet ”Digitalt 
först med användaren i fokus” finns 
en nationell projektledare, Kerstin 
Olsson som tidigare var chef för 
Regionbibliotek Östergötland. Läs en 
intervju med Kerstin längst bak i detta 
nummer av Länsnytt.
Bakgrunden till uppdraget är 
utredningen för en nationell 
biblioteksstrategis förslag om ett 
digitalt kompetenslyft genom en 
bred bibliotekssatsning. Förslaget 
överlämnades till Kulturdepartementet 
hösten 2016.

Uppdraget Digitalt först med 
användaren i fokus
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Högläsning för unga
Länsnytt sökte upp Nanny Nilsson, 
ungdomsbibliotekarie på Hallunda 
bibliotek i Botkyrka. Vi hade hört 
talas om att Nanny fått igång ett 
samarbete med en fritidsgård, och 
det ville vi höra mer om. 

“När jag sökte tjänsten som 
ungdomsbibliotekarie på Hallunda 
bibliotek stod det som rubrik ´kom 
och få unga att upptäcka Hallunda 
bibliotek´. Kul och viktigt, tänkte jag. 
Jag fick tjänsten och började jobba i 
augusti 2017. Det första jag då ville var 
att ta reda på var unga människor ses 
på fritiden. Mina nya kollegor berättade 
om fritidsgården Musikhuset och om att 
det skulle starta en Mötesplats för unga 
vuxna, UV, i Hallunda och Norsborg. 

Jag gick dit första arbetsdagen och hade 
turen att träffa verksamhetsledaren som 
även han var ny, samt en coach som 
numera är verksamhetsutvecklare på 
Mötesplats UV, George Eliya. Perfekt 
tillfälle att starta nya samarbeten när 
allt är i omformulering, tänkte jag. 
Sedan var jag på flera möten med både 
fritidsgården och UV och hörde vad de 
hade för behov och vilken verksamhet 
som redan var planerad. Jag gick alltid 
dit när det var dags för möten för att jag 
ville se ungdomarna och vara i deras 
miljö. Jag berättade för personalen 
om vad biblioteket kan erbjuda och vi 
pratade läsning, filmer och musiktexter 
med mera. De frågade mig vad jag ville 
göra och jag svarade: Vad vill de unga 
göra? Vad kan jag erbjuda som de skulle 
vilja delta i? 

“Bibliotekarier åker lätt in 
i något slags nyttighetsfack. 

Det kan vara som 
läxhjälp eller så förväntas 

bibliotekarien försöka 
motivera till att läsa mer för 

att det är bra att läsa. “

Jag tror inte på att driva nyttoaspekten 
på fritiden. Motivationen och drivet 
till att ta del av berättelser och 
litteratur ser så olika ut och fritid är 
fri tid. Sedan kan det mynna ut i att 
jag försöker hjälpa till med en läxa, 
informationssökning och litteraturtips 
om behovet kommer från de unga 
själva.”

Nanny berättar att hon gav George två 
förslag. Antingen kunde de fråga de 
unga vad de ville ha, diskutera fram 
och tillbaka för att sedan sätta igång 
om ett halvår eller ett år, eller så kunde 
de bara köra på efter egna planer och 
prova sig fram. George nappade på 
det andra alternativet, och Nanny 
föreslog högläsning. Det hon menade 
med att bara köra på var att erbjuda 
ungdomarna högläsning, men att de 
skulle kunna komma och gå som de 
ville. Däremot var det viktigt att det 
skulle vara tyst för att inte störa dem 
som ville lyssna. 
“ Ingen annan aktivitet under denna 
tid, vi la högläsningstiden utanför 
ordinarie verksamhets öppettid. 

Högläsningen är en bonus för dem 
som vill delta.” George och Nanny 
gjorde allt förberedande arbete 
tillsammans. George byggde en 
bokhylla tillsammans med några av 
ungdomarna, och Nanny valde ut 
böcker till en deposition. Boken 
som inledde högläsningen var ett 
önskemål från en av de unga. Så  
var det dags att köra igång! Nanny 
presenterade sig och började läsa: 
”Ungdomarna satt helt tysta och 
lyssnade. Länge.”

Länsnytt frågade om Nanny har 
några biblioteksdrömmar: ”Jag 
önskar att få följa många unga 
människors utveckling och att jag 
får unga människors förtroende, 
för att på så vis kunna få ta del av 
deras växande. Jag ser det som 
sammanlänkat: självförtroende, 
språkutveckling, folkbildning, 
berättelser och många fler 
perspektiv. Det ena länkar till det 
andra och så fortsätter det.

Pia Borrman och Sofie Samuelsson
Regionbibliotek Stockholm
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I Sverige har vi satsat stort på 
digitalisering. Att skapa nya digitala 
tjänster och funktioner är helt i linje 
med demokratiskt fattade beslut 
ofta med motiveringen att det ökar 
tillgängligheten. Men man har gjort 
det mycket bekvämt för sig genom 
att helt lämna frågan om att lära sig 
använda tekniken till invånarna att 
lösa själva. 

För ett tag sedan läste jag en artikel 
om detta där en äldre person ut-
tryckte det väldigt bra. “Det är som 
att samhället har bytt språk, utan 
att försäkra sig om att alla förstår 
det nya”. (Det är som att samhället 
har bytt språk utan att se till att alla 
förstår. Artikel i DN, Tema digitaliser-
ing, 24/4-2018, s. 4-6).

De första folkbiblioteken startades 
för över 200 år sedan. Då fanns 
skolor på många håll i landet, och 
senare lagstiftades om allmän 
folkskola eftersom man ansåg att 
det var viktigt att befolkningen hade 
grundläggande kunskaper i läsning, 
skrivning, räkning och en rad andra 
ämnen. Vad jag vet har det aldrig 
diskuterats att biblioteken skulle ha 
rollen att lära befolkningen läsa. Nu 
har man infört vad många uppfattar 
som ett nytt språk, men ingen har 
fått i uppdrag att lära befolkningen 
detta språk.   

Biblioteken har från början haft up-
pdraget att förse befolkningen med 
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läsning. Mediet var ett enda; boken. 
Innehållet var det viktiga. Självklart 
skulle läsningen vara uppbygglig och 
korrekt, men den skulle ändå ge in-
blick i andra människors liv. En möj-
lighet att gå i någon annans skor, en 
möjlighet att lära sig mer om världen. 
Nu har vi mängder av olika medier 
på biblioteken, men väldigt lite tid att 
ägna oss åt innehållet.  
 
Jag drömmer om att myndigheter och 
företag tar ansvar för sina tjänster. 
Inför man en digital tjänst borde det 
vara självklart att man också själv har 
ansvar för att användarna ska lära 
sig använda den. Jag drömmer om 
att bibliotekspersonalen ägnar sig åt 
innehåll och mening. Vi borde inte 
behöva lära folk att hantera en dator 
lika lite som vi lär dem att läsa våra 
böcker.   
 
Jag drömmer om att biblioteket är en 
plats för ordet och innehållet. En plats 
för lugn, en fristad från kommersiella 
intressen. En plats för vägledning i 
samhället och litteraturen. En plats 
för samtal och tystnad. Den platsen 
behövs, kanske mer än någonsin. 
 
I tider av fake news borde vår fulla 
uppmärksamhet ligga på innehållet. 
Vi borde göra det bibliotekarier har 
gjort i alla tider, diskutera och ifrågas-
ätta tillsammans med besökaren för 
att ta fram bästa möjliga täckning av 
det område besökaren är intresserad 
av. Vi borde ha möjlighet att 

arbeta redaktionellt när vi gör ut-
ställningar för att i text, bilder och 
medier belysa flera sidor av viktiga 
aktuella ämnen. Biblioteken är en 
plats för det fria ordet. Men det fria 
ordet kan inte stå okommenterat 
och oemotsagt.  
Jo, jag tycker absolut att bibliotek-
en ska ha nya medier och vi ska 
självklart lära ut hur de fungerar. 
Men det är ett stort hopp mellan 
att lära ut några nya glosor för att 
hantera e-böcker och att lära ut hela 
språket ”datorer”. Alla vet att det 
krävs många timmars träning till-
sammans med kvalificerad pedagog 
bara för att ta sig runt som turist på 
ett nytt språk. Den möjligheten finns 
egentligen inte på bibliotek, men 
eftersom vi verkar nära människor 
ser vi behoven och glappen. 
Vi tar lätt på oss att uppfylla be-
hoven, tyvärr blir det ofta på bekost-
nad av vår egen verksamhet och 
ibland även på bekostnad av de som 
arbetar i verksamheten. 
 
Jag drömmer om att kommuner, 
myndigheter och företag tar ansvar 
för sin del av språkundervisningen. 
Då kan biblioteken på allvar ta ans-
var för sin del, innehållet. Om sam-
hället står för grunderna, glosorna 
och grammatiken, då kan vi stå för 
meningen och sammanhanget. 

Anna Branteby Schnelzer
Bibliotek Sundbyberg

Låt biblioteken stå för innehåll och 
sammanhang 

LÄSTIPS!
Att hitta
Andreas Ekström
Är det ironiskt att jag sitter med mobilen i ena handen och googlar samtidigt som jag läser essäsamlingen Att hitta av Andreas 
Ekström? Ironiskt, eftersom den handlar om internet och människan - hur internet har förändrat och kanske försämrat oss, och 
samtidigt om hur själva internet har förändrats, och samtidigt om helt andra saker, som resor och sjukdom och död. Det är omöjligt 
att inte googla när jag läser, jag slår upp Gall-Peters kartprojektion och videoklipp med Tage Danielsson. Är inte det ett väldigt bra 
betyg på en bok, när den gläntar på dörren mot hela världen och jag bara måste googla för att ta mig utanför boksidorna? Det här är 
läsning för alla som har funderat på den etiska dimensionen av sökresultat som aldrig försvinner eller hur vi tappade kontrollen över 
informationsflödet när bloggar byttes ut mot Instagramposter – och för alla som kanske inte har gjort det ännu. Vi kan läsa Att hitta 
och fundera på vad det är vi har hittat, och vad det är vi har tappat bort. 

Linn Holmstedt
Regionbibliotek Stockholm
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I år fyller bokbussen i 
Norrtälje femtio år. Den 
nuvarande bussen som kal-
las för Sigge har rullat sedan 
2008. Varje månad stannar 
bokbussen på över 100 olika 
hållplatser i Norrtälje som är 
en vidsträckt kommun. 60.000 
invånare bor här permanent, 
på sommaren ökar antalet 
med nästan lika många till. 
Jag hängde med bussen på en 
fredagstur. 

Dagens första stopp är 
Drottningdalsskolan. För år-
skurs 2 är bussen efterlängtad. 
Ett gäng barn myllrar runt i den 
lilla ytan där böcker på Hcf och 
Hcg finns. Ovan som jag är vid 
det trånga utrymmet råkar jag 
trampa ett barn på hans redan 
ömma tå. Vi slår oss ner i ett litet 
hörn och efter att ha kollat att 
tån mår okej vill han visa mig de 
böcker han tänkt låna inför som-
marlovet, Star Wars, insekter, 
roliga böcker och allt möjligt har 
han intresse och stor kunskap 
om. Vi blir avbrutna då fler barn 
vill ha boktips; om dinosaurier, 
mumier, fiske, hästar och allt 
mellan himmel och jord. Till sist 
har alla försett sig och böckerna 
blir utlånade av Anders som är 
dagens chaufför och biblioteks-
medarbetare. 
 
I teamet Bokbuss på Norrtälje 
bibliotek ingår 5-6 personer, 
Maria Anderhagen är samord-
nare för verksamheten. Att vara 
verksam på bokbussen innebär 
att sköta om allt som ingår i 
bussen. Förutom de biblioteks-
specifika även att ta hand 
om bussen, tanka den, tvätta 

(vilket behöver göras ofta), fixa 
småreparationer på egen hand 
och ta bussen till verkstaden för 
större.  
Sedan bussen invigdes har 
ständiga förbättringar gjorts. En 
extra vinklad hylla har satts in i 
boksnurrorna så att färre böcker 
ska trilla ur hyllorna när bussen 
far fram på snåriga och smala 
vägar. Att det är perfekt avstånd 
mellan lastkajen och rampen in 
till bussen från garaget där bok-
bussen står är en annan prakti-
kalitet som underlättar i och ur 
lastning. Vid varje tur finns cirka 
tretusen medier med på bussen 
men beroende vilka verksamhet-
er som ska besökas är beståndet 
anpassat efter de verksamheter 
som besöks. 

- När jag behöver en kram så 
får jag det och så skojar vi 
ofta med varandra, det är 

viktigt.

Över fyrtio förskolor åker bok-
bussen till en gång i månaden. 
Hållplatser finns också vid 
skolor, vård- och omsorgsenhet-
er, äldreboenden och i Norrtäljes 
många byar och samhällen. 
Under sommaren gör bokbussen 
vissa pop-up besök för att hitta 
nya låntagare på nya platser. I 
sommar bland annat med besök 
av en sagoberättare från Storhol-
mens vikingaby. Även badplatser 
och hembygdsgårdar besöks.

Att bokbussen är uppskattad 
råder det inga tvivel om. I byn 
Nyby väntar flera låntagare vid 
hållplatsen. Det finns många 

Drömmen? Att nå alla i Norrtälje

storläsare och byn har en egen 
bokcirkel som regelbundet ses i 
bygdegården. 

Besöket av bokbussen ger ytterli-
gare möjligheter till prat 
om läsupplevelser och boktips 
delas flitigt mellan biblioteksme-
darbetarna och användarna. Att 
personalen på bussen är uppskat-
tad och omtyckt vittnar en bybo 
om: 

- När jag behöver en kram så får 
jag det och så skojar vi ofta med 
varandra, det är viktigt. 
Jag tror att det här är en hem-
lighet till bokbussen popularitet 
och att den är uppskattad av 
invånarna i 

Norrtälje. Det ska vara och är 
roligt att besöka bokbussen. Den 
bidrar till att ge sammanhålln-
ing mellan människor. Aaron 
Antonovsky myntade begrep-
pet känslan av sammanhang 
(KASAM) och dess betydelse för 
människor. Enligt Antonovsky 
avgör känslan av sammanhang 
hur en individ klarar av stressitu-
ationer, och detta är i sin tur 

12

Foto:  Cecilia Brisander
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avgörande för hälsotillståndet. 
Maria och Anders som ansvarar 
för dagens bokbusstur känner 
sina låntagare och är lyhörda för 
var och ens dagsform och önske-
mål. 
Kanske låter det enkelt men jag 
är övertygad om att det bidrar till 
ökad hälsa och livskvalité för var 
och en. 

Efter besöket i Nyby äter vi lunch 
och får ytterligare möjlighet 
att reflektera över bokbussen. 
Medarbetarna har många önske-
mål och vilja till förbättringar. 
Allt från en ny modern buss, den 
nuvarande har efter tio år sina 
skavanker. Planer pågår för att 
så småningom skaffa en ny buss 
som i så fall ska få en kulturpro-
fil. 

Önskemål finns även att öka 
samarbetena med de verksam-
heter som bokbussen besöker, 
till exempel med förskolorna. 

Möjlighet till reflektion och 
nätverkande med andra bokbuss-
verksamheter är också viktigt 
liksom tid att gallra, se över 
beståndet och ännu mer tillgän-
gliggöra bibliotekens innehåll för 
invånarna i Norrtälje.

- En medarbetare till, helst 
en barnbibliotekarie skulle ge 
verksamheten ett rejält lyft, säger 
Maria. 
På vägen tillbaka till Norrtälje 
kör vi raka vägen och jag får 
ytterligare ta del av chauffören 
Anders berättelser om de platser 
och människor som bor där som 
vi susar förbi.   
                                                             
Han har en stor kunskap om Nor-
rtälje och känner många. Kän-
nedomen om lokalsamhällena 
och relationsbyggandet är en 
nyckel till framgång för bokbus-
sen. I höst trappar dock Anders 
ned bokbusskörande men han 
fortsätter som timanställd.

- Det här jobbet har pas-
sat mig perfekt säger 
han. Att köra bussen, 

fixa med den, prata med 
människor och ge till-
gång till kunskap och 
läsupplevelser. Fler 

borde arbeta som bok-
busschaufförer säger 

han med ett leende.

- Det här jobbet har passat 
mig perfekt säger han. Att 
köra bussen, fixa med den, 
prata med människor och 
ge tillgång till kunskap och 
läsupplevelser. Fler borde 
arbeta som bokbusschaufför-
er säger han med ett leende. 
Drömmen är att i ännu högre 
grad nå alla Norrtäljebor och 
sommargäster. Att bidra med 
allt det som bibliotek är till 
för. 
I år firar  biblioteket i Nor-
rtälje att bokbuss-verksam-
heten funnits i femtio år i 
kommunen och att stads-
biblioteket varit i sina nu-
varande lokaler i trettio år. 
Det blev en september-lördag 
för alla åldrar med karneval-
ståg genom staden, pyssel 
och skrivar-workshop, besök 
av clown, författare och tal. 
Och en trettio meter lång 
tårta som precis räckte till 
alla besökare.  
Tack Maria och Anders för en 
strålande dag på bokbussen i 
Norrtälje.

Cecilia Brisander
Regionbibliotek Stockholm 

Foto:  Cecilia Brisander



SID       TEMA DRÖMMAR NR 2 2018

Drömmen om bokstäver och 
den svåra vägen till ord   
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Foto: Privat
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fick jag en svensklärare som inte trodde 
på att jag hittat på berättelsen för att 
jag som stavade så dåligt kunde ju inte 
skriva så. Inte heller trodde hon på att 
min läsförståelse var så bra, jag stavade 
så dåligt ju.  
I dag drömmer jag om att jag som 
fjortonåring kunnat sätta ord på hur 
orättvis hon var. 

Vilken tur jag haft som älskat böcker och 
bokstäver. Hur mycket lättare det varit 
för mig att hitta motivation. Som jag 
tänkt på och skämts för hur svårt jag haft 
det med bokstäverna. Nu har jag skämts 
färdigt. Mina svårigheter är en del av 
mig. Att stava det har jag fortfarande 
svårt med ibland, jag ser att det blir fel 
men inte hur jag ska göra det rätt. 

När jag läser böcker är det berättelserna, 
personerna och mötena jag tar till mig. 
Språket kommer i andra hand. Jag vet 
att det inte är så för alla. Språkpoliser 
ger mig ofta en stor och tung klump i 
magen. De pratar om särskrivningar, 
skrattar och hånar oss som inte kan. Jag 
är så glad att min vilja att berätta och 
utrycka mig i skrift är större än klumpen 
i magen. 

Jag drömmer om snällare och mer 
förstående språkpoliser. Om du är en 
språkpolis tänk på det när du pratar 
på jobbet, med vänner eller på sociala 
medier att några av de som hör/läser 
kanske vågar lite mindre på grund av det 
du säger. Låt det istället vara fantastiskt 
att vi som inte kan stava också vill och 
kan dela med oss av våra tankar genom 
det skrivna ordet.  Det drömmer jag om.

Paula Högström
Lidingö bibliotek 

Böcker och att läsa är det bästa jag vet, 
så har det varit så länge jag kan minnas. 
Till mitt barndomshem, huset i skogen, 
kom bokbussen varannan onsdag. 
Högläsningen och böcker var alltid en 
självklarhet. Samma böcker om och 
om igen, Totte, Alfons och Madicken. 
När pappa läste hittade han på utifrån 
bilderna. Min pappa som aldrig blivit 
vän med bokstäverna. Han gjorde så 
gott han kunde och högläste på sitt eget 
sätt. Som liten blev jag arg för jag ville ju 
höra boken som den var. Nu i efterhand 
imponeras jag av hans påhittighet. 

Inspirerad av Madicken älskade jag 
min ABC-bok och lärde mig tidigt alla 
bokstäver. Jag längtade efter och drömde 
om att börja skolan och få lära mig läsa. 
Alla förutsättningarna var de rätta. På 
lågstadiet var vi bara tolv elever i klassen 
och en fröken jag tyckte mycket om. Men 
det gick inte. Jag kunde inte. Allt blev fel. 
B blev D. E och Ä bytte plats. Läsningen 
stakade sig. Stavningen ville inte. 
Jag kämpade på, envis som jag var. 
Fick gå till specialfröken. Mamma och 
jag tillbringade massor av timmar vid 
köksbordet tragglandes. När jag var nio 
och gick i trean då plötsligt lossnade 
något. Läsningen gick långsamt men det 
gick. Det tog mig flera månader att ta 
mig igenom min första Sweet Valley High 
bok. Jag kunde väldigt långsamt läsa det 
som alla andra läste. 

Stavningen fortsatte att vara svår. Men 
jag tyckte om att skriva. Även om det ofta 
bara var jag själv som förstod vad jag 
skrivit. Jag hittade på och skrev ner egna 
berättelse. När jag började högstadiet 

Som lässtrateg på Upplands Väsby 
bibliotek har jag ett uppdrag som hu-
vudsakligen innebär att öka läslusten 
och läsförståelsen hos barn och unga. 
En viktig förutsättning för att uppnå 
barn och ungas drömbibliotek är att 
långsiktigt avsätta tid och resurser för 
att hitta formella och informella ingån-
gar till ungas läsning - i deras skol-, 
hem- och fritidsmiljö. 

Den lustfulla läsningen behöver 
förmedlas av vuxna läsande förebilder 
och biblioteket borde symbolisera ett 
rum fullt av berättelser och dröm-
mar. Förutom ett aktuellt bestånd och 
aktiviteter, är det också betydelsefullt 
att möta målgruppen i miljöer och 
sammanhang de redan vistas, i syfte 
att stärka deras
självkänsla och egenmakt. 

Vi behöver hitta och utveckla nya 
metoder för att förvalta ungas dröm-
mar och kreativitet. Som vuxen kan 
man via målgruppens intressen, 
uppmuntra och uppmärksamma deras 
styrkor och hitta olika sätt att skapa 
och konsumera kultur. 

Mitt drömbibliotek är således, en plats 
där inga drömmar är för stora att rym-
mas.

Rahma Omar
Upplands Väsby bibliotek

Foto: Sebastian vonWachenfeldt

Hur många drömmar 
kan rymmas i ett och 
samma rum?

- Som jag tänkt 
på och skämts 

för hur svårt jag 
haft det med bok-
stäverna. Nu har 

jag skämts 
färdigt ...
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Barns och ungas läsning 
– ett ansvar för hela samhället
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Andra insatser föreslås få kosta 
mer.En efterlängtad sak som tas 
upp är samverkan på myndighet-
snivå. Skolverket, Socialstyrelsen 
och Kulturrådet föreslås tillsam-
mans ta fram informationsinsat-
ser för föräldrar. 

Barns språk-, läs- och skrivut-
veckling är inte enkom en kultur-
fråga! Jag tror att ett stöd från 
myndighetsnivå skulle kunna 
vara ett sätt att stärka och legi-
timera samverkan på lokal nivå 

mellan förskolor, BVC och bib-
liotek.

Ett nationellt läsfrämjandelyft 
för bibliotekarier för att kompe-
tensutveckla inom litt-
eraturförmedling och läsfräm-
jande föreslås som en mots-
varighet till skolans Läslyftet. De 
skriver att arbetet med skönlit-
teraturen bör professionaliseras 
ytterligare, och här bör också 
ingå moment om bemötande av 
olika målgrupper. Det avgörande 
här är att en nationell struktur 
för kompetensutveckling föres-
lås, till gagn för likvärdighet och 
långsiktighet.

Läs mer här:

https://www.regeringen.se/
rattsliga-dokument/statens-
offentliga-utredningar/2018/06/
sou-201857/

Pia Borrman
Regionbibliotek Stockholm

Foto: Pia Borrman

LÄSTIPS!
”Sen går jag hem när det stänger” 
Ola Pilerot och Jenny Lindberg 
Studien har undersökt nyanlända personers biblioteksanvändning. Trettio personer har i intervjuer berättat om hur de använder 
biblioteket. Studien fördjupar bilden av den betydelse som bibliotekets mångfacetterade verksamhet har i olika livssituationer. 
Utifrån begreppen delaktighet och deltagande, socialt kapital, integration och läsning analyseras vad biblioteket betyder för 
användarna.  Studien är en uppföljning på ”Folkbibliotekens arbete för och med nyanlända” av Ola Pilerot och Frances Hultgren. 
För Stockholmsregionens del är detta ett led i ett långsiktigt arbete. Bland annat gav Regionbibliotek Stockholm 2016 ett uppdrag 
till  MIKLO (nu Sweden Research) att genomföra en studie av asylsökandes kännedom om, användning av och förväntningar 
på Stockholmregionens bibliotek. Rapporten heter ”Biblioteket hjälper mig att komma in i samhället” och finns att ladda ner på 
regionbiblioteket.se. Studien är också ett led i Regionbibliotek Stockholms långsiktiga arbete kring bibliotekens roll i samhället.

Pia Borrman
Regionbibliotek Stockholm

Läsdelegationen har efter 
knappt två års arbete kommit 
med ett betänkande. De föreslår 
flera intressanta saker för barn 
på fritid inom områdena små 
barns språkutveckling, läsning 
på fritidshem, bibliotek och 
läsfrämjande samt läsande före-
bilder, samt förslag för skolan. 
En del av insatserna föreslås 
rymmas inom befintlig ekono-
misk ram, till exempel inom 
Stärkta bibliotek eller Kulturrå
dets läsfrämjandepott. 
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Kungliga biblioteket (KB) har, 
sedan 2011, i uppdrag att ha 
en nationell överblick över det 
allmänna biblioteksväsendet. 
I juni 2015 fick de ett även ett di-
rekt uppdrag från regeringen att 
”lämna förslag till en nationell 
biblioteksstrategi för att främja 
samverkan och kvalitetsutveck-
ling inom det allmänna bib-
lioteksväsendet. Syftet är att det 
ska finnas en biblioteksverksam-
het av hög kvalitet i hela landet 
som uppfyller de krav som ställs 
i bibliotekslagen (2013:801)” (ur 
Regeringsbeslut från Kulturde-
partementet).
Och vad ska då denna bib-
lioteksstrategi omfatta? Det 
formuleras i fyra delar, som i lite 
förkortad form innebär att:

1. KB ska göra en fördjupad om-
världsanalys av biblioteksområ-
det, för att belysa de utmaningar 
och möjligheter som bibliotek-
sområdet står inför.

2.  KB ska föreslå långsiktiga 
mål och strategier för hela det 
allmänna biblioteksväsendet, 
med utgångspunkt i biblioteksla-
gen.

3.   KB ska i samråd med Skol-
verket och andra berörda myn-
digheter samt representanter för 
skolhuvudmännen göra en analys 
av vilka utvecklingsbehov som 
finns för skolbiblioteken.

4.  KB ska fortsätta verksamheten 
med att tillgängliggöra e-böcker 
via den nationella katalogen 
Libris. 

Så vad har då hänt hittills? 
Omvärldsanalysen Den femte 
statsmakten: bibliotekens roll 
för demokrati, utbildning, till-
gänglighet och digitalisering 
kom i september 2017. Därefter 
presenterade man, i maj 2018, 
en delredovisning av uppdraget, 
utkastet 
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På väg mot en nationell 
biblioteksstrategi

Från ord till handling: på väg 
mot en nationell biblioteks-
strategi, som sedan under hösten 
följdes upp med regionala dia-
logmöten där man bjöd in till en 
öppen diskussion. KB ska sedan 
lämna sin slutredovisning till 
Regeringskansliet senast i mars 
2019. 

På KBs blogg http://nationellbib-
lioteksstrategi.blogg.kb.se/ kan 
man läsa mer om uppdraget och 
där kan man också hitta alla 
rapporter och skrifter som 
har getts ut i samband med 
arbetet med den nationella 
biblioteksstrategin. Förutom 
omvärldsanalysen och utkastet 
finns till exempel rapporterna: 
Biblioteken och de nationella 
minoritetsspråken, Migration 
och språklig mångfald, Skolbib-
liotekets roll för elevers lärande, 
Profession, utbildning, for-
skning.

Britt Löfdahl
Regionbibliotek Stockholm

Järfällas nya webbplats har barnen gjort själva
Tips, tävlingar, och mycket annat. Järfälla bibliotek har skapat en ny webbplats för barn – av barn.  
- Tidigare var webbplatsen riktad mot vuxenvärlden i både innehåll och form, det ville vi ändra på och då behövdes de verkliga experterna, säger Jacob 
Hellgren, kommunikatör på Järfälla bibliotek. 
Biblioteket tog kontakt med ungdomar på plats och via sociala medier, och intresset var stort. Man började med att anordna workshoppar för att bolla idéer, 
och landade till slut i ett material som funkade för alla. 
- Nu fortsätter vi kontakten med barnen via mejl och vår nya Snapchat, och försöker även värva flera till ”redaktionen”, för att sidan ska fortsätta utvecklas, 
säger Jacob Hellgren. 
Kolla in webbplatsen på bibliotek.jarfalla.se 
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Barnens eget bibliotek i 
Stenhamra fyllde tio år! 

Den 5 april 2008 invigdes Barnens eget bibliotek i Stenhamra. Nytt för 

biblioteket var en stor barnavdelning med fina lekmiljöer och inställ-

ningen att biblioteket inte behöver vara en tyst plats. Tvärtom! Här får 

barnen leka och föra liv, klä ut sig i utklädningskläder eller pyssla vid 

pysselbordet. Biblioteket hade tidigare vikande utlåningssiffror och det 

hade talats om nedläggning. Men man lyckades i och med nyöppningen 

att vända utvecklingen till en succé. Många inom biblioteksbranschen 

har besökt oss för att med egna ögon se konceptet. Men kanske är det 

allra bästa betyget när våra yngsta besökare efter timmar av lek på 

biblioteket vägrar att gå hem. 

Sedan invigningen 2008 har Barnens eget trolldiplom delats ut till 

kulturpersonligheter som “bidrar till att göra barnens värld förtrollad”. 

Bland tidigare pristagare finns Georg Riedel, Stina Wirsén, Suzanne 

Osten och Gunilla Bergström. Årets pristagare Per Gustavsson är 

illustratör och författare, framförallt känd för böckerna om prinsar och 

prinsessor. Han mottog trolldiplomet av Gunnar Mossberg, kulturnämn-

dens 1:e vice ordförande.

Även Lennart Lundblad, tidigare kulturchef och initiativtagare till öpp-

nandet av Barnens eget bibliotek i Stenhamra, var på plats för att grat-

ulera och överlämnade ett inramat original av inbjudan till invigningen 

av biblioteket som användes 2008. Under dagen spelade Ekerö kultur-

skolas blåsorkester Mälarvinden och vi bjöd stora och små på tårta. Själv 

hade jag anammat prinsesstemat i Per Gustavssons böcker och var klädd 

i tyllkjol och prinsesskrona!

Barnens eget bibliotek i Stenhamra är ett integrerat folk- och skol-

bibliotek och samarbetet med skolan är viktigt. Klasserna besöker oss 

kontinuerligt och flera elever kommer även hit på sin fritid efter skolan. 

På helgerna har vi ofta skapande verksamhet, teater och pysselbordet 

står framdukat. Vi vill vara en plats där besökarna kan utveckla sin 

kreativitet!

Katarina Skönblad

Ekerö bibliotek
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Barnboksdagarna 
i Botkyrka
Det blev två minnesvärda dagar fulla 
av fina möten, samtal och inspire-
rande programpunkter. I synnerhet 
workshopsen lockade barnen; många 
tog chansen att skapa tillsammans 
med våra fantastiska barnbokskonst-
närer Emma Virke, Hannah Arnesen 
och Elisabet Ericson. Det ritades, 
lyssnades, pysslades och chillades. 
Man gjorde egna drömfångare och 
bilderböcker, såg på film och fäste sina 
drömmar i det magiska trädet. Sol i 
hjärtat, sol i sinnet!

Jessica Andersson Jonson
Bibliotek Botkyrka

Illustration av Simona Mulazzani
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Regionbiblioteket 
rapporterar
Nya rapporter och en ny skrift
Samtliga rapporter och skrifter är utskickade till biblioteken i länet. De finns 
för nedladdning på regionbiblioteket.se/publicerat och går även att beställa 
via e-post.

Funkar det? – bibliotekens verksamheter för en dubbelt 
prioriterad grupp av Lynn Alpberg
Nästan alla bibliotek har Äppelhyllor med medier för barn med olika 
funktionsnedsättningar, men hur ser biblioteksverksamheterna i Stockholm 
län ut för barnen i denna heterogena grupp? Rapporten besvarar den frågan 
och föreslår också satsningar framåt. Dessutom ger rapporten en genomgång 
av de olika begrepp som finns inom området, samt de styrdokument som är 
bra att känna till.

Många sätt att vara människa på – folkbibliotek och nationella 
minoriteter av Cecilia Brisander
Vilka röster, berättelser och språk syns och hörs på biblioteken? 
De nationella minoriteterna nämns uttryckligen i bibliotekslagen, men det 
är ett komplext område. I den här rapporten får biblioteksmedarbetare 
kunskap och konkreta tips om hur biblioteken kan arbeta med nationella 
minoriteter. Det första och viktigaste rådet är att arbeta tillsammans med 
minoritetsgrupperna! 

Inkluderande bibliotek av Annika Hermele och Sofie Samuelsson
Del 21 i Regionbibliotek Stockholms skriftserie beskriver projektet 
Inkluderande biblioteksverksamhet: normkritik, hbtq, läsfrämjande och 
metodutveckling som drevs av regionbiblioteket under 2017 med stöd från 
Statens kulturråd. 

Tjugo biblioteksmedarbetare från Stockholms län utforskade tillsammans 
hur biblioteken kan arbeta för inkludering och för att aktivt motverka 
diskriminering. I projektet fick de läsa och reflektera kring text, fördjupa 
sig inom metoder för biblioteksutveckling och genom skrivande och samtal 
träna en normkritisk blick. Skriften beskriver såväl projektets innehåll 
och förberedelser som reflektioner och reaktioner. Regionbibliotek 
Stockholm vill med Inkluderande bibliotek ge inspiration och idéer för 
inkluderingsarbete på folkbibliotek och visa exempel på metoder för 
biblioteksutveckling. 

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
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Kerstin Olsson är anställd av 
Kungliga biblioteket som nationell 
projektledare för projektet 
”Digitalt först med användaren i 
fokus”. Tidigare var Kerstin chef 
för Regionbibliotek Östergötland, 
och har en lång erfarenhet av att 
arbeta med verksamhetsutveckling, 
samverkan och digital delaktighet 
inom biblioteksområdet.

Vad drömmer du om att Digitalt först 
– med användaren i fokus ska leda 
fram till? 
Att biblioteken stärker sin roll i ett 
digitaliserat samhälle. Att biblioteken blir 
ett nav för digital kompetens i sin kommun, 
och då tänker jag inte bara på digital 
delaktighet utan på hela spektrumet kring 
MIK, medie- och informationskunnighet.

Vilka utmaningar ser du inom 
Digitalt först? 
Det här är ett kompetenslyft för all 
bibliotekspersonal. Det är en utmaning 
att det ska kännas angeläget för alla. 
Det är en del i yrkets utveckling.  Det är 
sunt med en viss skepticism till Digitalt 
först, eftersom digitalisering påverkar oss 
både positivt och negativt.  Men man får 
inte kasta bort digital kompetens bara 
för att digitaliseringen gör samhälle och 
individer mer sårbara. Tvärt om. Digital 
kompetens ger egenmakt och ger oss större 
möjligheter att påverka utvecklingen inom 
biblioteksfältet.

Vad är biblioteksutveckling för dig? 
Oj, det var en stor fråga. Bibliotek har 
ju funnits sedan urminnes tider. Att 
biblioteksverksamheterna utvecklas gör 
biblioteken fortsatt angelägna oavsett hur 
samhälle och teknik förändras. Människor 
är nyfikna av naturen och att så många 
som möjligt har tillgång till berättelser och 
information är jätteviktigt. Folkbibliotekens 
arbete med läslust, språkutveckling och 
digital kompetens gör att fler kan bilda sig.

Har du något drömprojekt du velat 
förverkliga men ännu inte hunnit 
med?
Regionbiblioteken och även vissa 
kommunbibliotek har i omgångar kämpat 
för att få till ett nationellt digitalt bibliotek.                
Det skulle vara roligt om det någon gång 
blir verklighet. 

Vad tror du att folkbibliotek är om 
hundra år? 
Jag tror att det fortfarande är en viktig 
samhällsfunktion. Människor är sig lika 
över tid och rum. Grundläggande behov 
och nyfikenhet är desamma. Varje individ 
måste lära sig, bilda sig. Men vi kommet att 
fortsätta att vilja göra det tillsammans med 
andra och utifrån berättelser och kunskap 
som skapats av andra. Vi kommer att ha 
större tillgång till hela världens litteratur.

Vilket är ditt bästa kulturtips just 
nu?
Jag gillar litteratur och samtalet som 
konstform. Den bok som det senaste året 
var roligast att läsa var Stanna hos mig av 
Ayobami Adebayo från Nigeria. Den var 
fascinerande som ett rusande tåg även om 
inbromsningen inte blev den förväntade. 
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