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Förord

Att stärka barns och ungas läsande

Att stärka, att stimulera, att främja barns läsning har alltid varit en viktig upp-
gift för såväl barnbibliotek som skolbibliotek. Det borde också vara väsentligt 
för samhället i stort. Utan barn som läser och som läser bra, blir framtidens 
samhällsutveckling en knepigare uppgift. Och för barnen blir det svårare att 
utvecklas till starka och fria individer med fria val och möjligheter att ta del av 
upplevelser, information och kunskap.

Statistik om barns och ungas läsande är oroväckande uppgifter:
Svenska tioåringar presterade sämre i den internationella PIRLS-studien 2006 
jämfört med 2001, precis som deras resultat var sämre 2001 i jämförelse med 
1991 års undersökning. Tillbakagången 2006 beror inte på att andelen svaga 
läsare har ökat, utan att andelen mycket goda läsare har krympt.

(Källa: Barns läskompetens i Sverige och i världen,  
Skolverket 2001, s 10-14. PIRLS 2006, Skolverket 2007, s 8.)

PIRLS-undersökningen visar också att tillgång till ett bibliotek och att använda 
sig av det har stor betydelse för utvecklandet av läsfärdigheter och läsintresse.

(Källa: Barns läskompetens i Sverige och i vä ewrlden, Skolverket 2001, s 28.)

På många barnbibliotek arbetar man med läsfrämjande verksamhet och försö-
ker genom olika projekt hitta nya vägar i arbetet med att stärka barns läsning. 
Goda exempel finns det många. Här har Svensk Biblioteksförening samlat någ-
ra. I broschyren finns också några av de 100 höjdare för läsning, en satsning som 
genomfördes under Library Lovers-kampanjen hösten 2008. 

I Jönköping arrangerade man hösten 2008 ”Barnens egen bokkanon” med Dan Höjer som konferencier.
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För att hitta goda exempel bad föreningen länsbibliotekens barnbibliotekskon-
sulenter om förslag. Vi valde fem projekt och kulturjournalisten Annina Rabe 
skrev om dem. Av de 100 höjdarna valde vi fyra. Under tre månader genomför-
des hundra lokala arrangemang på biblioteken för att öka läslusten, alla finns 
redovisade på library Lovers-kampanjens hemsida www.librarylovers.se.

Svensk Biblioteksförening anser att det behövs en nationell bibliotekspolitik 
där en del ska vara en satsning på läsfrämjande och tidig språkutveckling. I Åtta 
förslag till bibliotekspolitik för framtiden är punkt 3 ”Insatser för att stärka 
barns och ungas läsning”. De åtta punkterna har tagits fram tillsammans med 
DIK, Sveriges Länsbibliotekarier och Sveriges Författarförbund.

Svensk Biblioteksförenings verksamhetsgrupp för barns och ungas läsning ar-
betar för att föreningen ska kunna bidra till barnbibliotekens strävan att skapa 
läslust hos alla barn. 

Denna skrift hoppas vi kan inspirera såväl politiker som praktiker i barnbiblio-
tekens viktiga arbete.

Niclas Lindberg 
Generalsekreterare 
Svensk Biblioteksförening 



Att stärka och stimulera

5

Film och teater  
– olika ingångar till böcker

Ingångarna till böcker och berättande är många. Det kan vara en film som in-
spirerar till att läsa och skriva, det kan vara någon man gillar och litar på som 
talar sig varm för en bok. Ibland kan eget skrivande stimulera till mer läsande. 

I Övertorneå tog man fasta på de här olika sätten att hitta till litteraturen. Under 
2006 och 2007 bedrevs Projekt läslusta, ett samarbetsprojekt mellan bibliotek 
och skola, finansierat av medel från Kulturrådet och kommunen. Projektet rik-
tade sig till alla högstadieelever vid kommunens tre skolor och extra viktigt var 
det att få med pojkarna. 

– Lärarna och rektorerna kontaktade biblioteket och frågade om man kunde 
göra något tillsammans. Man hade upptäckt att pojkarna låg efter i betygsut-
vecklingen och ville göra något som i första hand stimulerade deras läsning, 
berättar Maud Lejon, som är barn- och skolbibliotekarie och vid Tornedalens 
bibliotek.

Lärare, elever och bibliotekarier utformade tillsammans handlingsprogram-
met för projektet. Att jobba med film tillsammans med läsande och skrivande 
var ett populärt önskemål för eleverna i centralortens skola. Sagt och gjort. De-
ras del av projektet inleddes därför med en introkurs i filmkunskap och digital 
storytelling. Eleverna fick möjlighet att göra egna filmer och slutproduktio-
nerna visades för övriga elever, lärare samt i den lokala tv-kanalen.

– Vi hade kunniga personer här som kunde hjälpa till med filmdelen, och vi 
har haft ett jättebra samarbete med Filmpool Nord. För de elever som inte ville 
jobba med film fanns också alternativen att göra en tidning eller arbeta med 
teater tillsammans med en dramapedagog.

Ett annat uppskattat moment i Projekt Läslusta var att eleverna fick vara med 
och köpa in böcker. Litteraturen som köpts in i samband med projektet har 
huvudsakligen valts av eleverna själva.

– Det gillade de jättemycket – att få in nya fräscha böcker som de själva hade valt.

I de två författarverkstäderna fick eleverna också vara med och ha inflytande. 
Den kände ungdomsförfattaren Bengt-Åke Cras bjöds in för att tala om läsning 
och skrivande, något som också uppskattades enligt Maud Lejon.

Men inte bara eleverna skulle vara med och lässtimuleras. För föräldrar, lärare 
och annan intresserad allmänhet höll litteraturpedagogen Anette Kohkoinen 
två föreläsningar om litteratur, metoder och läsningens betydelse. 

Projektet både inleddes och avslutades med en enkät, där alla elever fick svara 
på frågor om sina läsvanor före och efter projektet. 88% av eleverna sade sig 
vara nöjda med läsprojektet som helhet, och 61% av eleverna uppgav att det 
bidragit till att öka deras läsintresse. 

Det roligaste har varit att få ihop så många ingångar till böcker, att kunna jobba 
med film, teater, tidning och dessutom med hjälp av proffsiga handledare. Varje 
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elev är ju unik, och många infallsvinklar har kommit fram. Dessutom har vi sett 
att eleverna är entusiastiska, vilket förstås har gjort det hela ännu roligare.

Kontakt: Maud Lejon, Tornedalens bibliotek, tel: 0927-721 84, 
maud.lejon@edu.overtornea.se

Hemsida: http://www.overtornea.se/Kultur__Fritid/Bibliotek2/
Tornedalens-bibliotek2/Barn-och-Ungdom/
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Hur mäter man lust?

Kan man väcka läslust hos nästan alla barn i en hel stad? Det var vad Stads-
biblioteket, Pedagogiska centralen och stadsdelsbiblioteken i Malmö frågade 
sig. Med det treåriga projektet LÄS! har man utvecklat samarbetet med grund-
skolor och skolbibliotek och erbjudit massor av lässtimulerande aktiviteter till 
alla Malmöbarn i årskurs två och fem. Barnbibliotekarierna har inlett med att 
bjuda in klasserna till bokprat för att barnen skall lära känna dem och förstå att 
de alltid är välkomna till biblioteket. Därutöver har projektet bestått av flera 
omfattande delprojekt. 

Ambitionerna när det gäller att hitta nya samarbetsformer och nya ingångar till 
läsning har varit höga. Bland annat startades pilotprojektet Digitala boktips, 
där en klass på Segevångsskolan fick spela in sina egna boktips med hjälp av en 
dator med inbyggd videokamera.  Under höstterminen 2006 var man värdar 
för Riksutställningars utställning Nattpäron, speciellt riktad till barn i flersprå-
kiga områden. Femteklassarna fick skapa egna berättelser utifrån personer och 
händelser som de hittade i utställningen. Ett annat delprojekt kretsade kring 
faktaboken, där flera skolor fick träffa faktaboksförfattare i andra miljöer än 
skolan. 

Men de två delprojekt som ligger Görel Reimer och Hanna Sjöberg, projektle-
dare för LÄS!, närmast om hjärtat är Deckarstafetten och Tigerprinsen. Båda 
byggda på att barn tillsammans skapar en berättelse.

– I Deckarstafetten deltog 26 klasser som skrev varsitt kapitel i en deckare som 
utspelar sig i Malmö. De fick två kapitel i veckan lästa för sig, och därefter hade 
de samtal kring karaktärerna, miljöerna under hela terminen.  Det var fantas-
tiskt kul och fördjupande. Det blev så småningom en tryckt bok och en teater-
pjäs av det, berättar Görel Reimer.

Delprojektet Tigerprinsen byggde lite på samma princip; men nu med muntligt 
berättande och bildskapande som utgångspunkt. Under en termin fördjupade 
sig barn och pedagoger i klass 2 i den moderna kinesiska sagan Tigerprinsen. 
Utifrån berättelsen (barnen fick inte se bilderboken förrän på slutet) fick bar-
nen klassvis skapa sina egna bilder. Varje klass fick en textsnutt ur sagan som de 
hade i uppgift att illustrera. En egen unik version av sagan växte fram. Det blev 
totalt 25 bilder i enormt format (1.5 x 3 m) som sedan ställdes ut. Att utnyttja 
bildens kraft som väg till läsning blev ett nytt spännande sätt för bibliotek och 
skola att mötas.

”Fördjupande” är ett ord som projektledarna ofta återkommer till när de skall 
beskriva LÄS!-projektet. Projektet med alla sina delprojekt har verkat fördju-
pande för både barnens och de vuxnas läsupplevelser. Däremot är många av de 
resultat som uppnåtts svåra att mäta i siffror.

– Vi brukar ställa en motfråga: Hur mäter man lust? Vårt mål har varit att väcka 
läslust i Malmö, inte nödvändigtvis att skapa fler utlån. En viktig sak är att bar-
nen har fått en levande förebild i bibliotekarien och känner större trygghet 
inför att gå in på ett bibliotek. 
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Vi har också satsat stort på att skapa en gemensam kunskapsbaserad plattform 
för alla barnbibliotekarier.

– Det vi hela tiden återkommer till är hur det har skapats beständiga nätverk 
mellan barn- och skolbibliotekarierna, att vi har jobbat gränsöverskridande 
mellan olika stadsdelar och med olika externa samarbetspartners. Vi har fått 
mer kvalitativa möten med barnen, men det kan man ju inte mäta i några siff-
ror. Så hur man formulerar det för en politiker är något vi tampas med hela 
tiden. Man kanske inte bara kan använda siffror när man mäter resultat?

– Alla delprojekten har varit givande, för att vi har haft möjlighet att vaska fram 
och ta till vara allas kompetens i syfte att visa att det är kul att läsa! Det är det 
roligaste jag gjort i mitt yrkesliv! Nu har jag en dröm om en samordningstjänst 
mellan skol- och barnbibliotekarier. 

Kontakt: Göran Schmitz, Malmö stadsbibliotek. 
E-post: goran.schmitz@malmo.se

Hemsida: http://www.malmo.se/kulturbibliotek/stadsbiblioteket/
barnunga/lasprojektet.4.253fd1321196b6029ac80001762.html
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Bok på rymmen

Kan man kidnappa en bok? Ja, i alla fall om man är en av de som går på ung-
domsgårdarna Wickmanska eller Hemgården i Lund. Idén är enkel. På varje 
ställe finns en hylla med böcker som bara är att ”kidnappa”. När man har läst 
den ställer man tillbaka den i någon av hyllorna, gärna med en kommentar om 
vad man tyckte om den, eller ett meddelande till nästa läsare. Och om man är 
riktigt, riktigt förtjust i någon bok kan man få behålla den.

Med projektet Bok på rymmen ville bibliotekarierna Lotta Davidson-Bask och 
Cecilia Lindgren skapa ett mer avspänt förhållande till bibliotek och läsande. 

– Vi ville främst nå dem som inte går till biblioteket av sig själva. Det genom att 
få bort pliktkänslan och i stället göra det till något lustfyllt, säger Lotta David-
son-Bask. 

Med hjälp av externa pengar som söktes från fonder och stiftelser fick man ihop 
17.500 kronor som användes till bokinköp. Vilka böcker som skulle köpas in 
bestämdes av ungdomarna själva.

– Vi bestämde att vi skulle vara en kväll på varje ställe. Personalen på ungdoms-
gårdarna fick sprida att vi skulle komma, och vi hade med oss bokkataloger och 
BTJ-foldrar. Det blev väldigt roliga samtal, minns Cecilia Lindgren.

– Samtalen var nästan magiska, säger Lotta Davidson-Bask

Bokvalet blev brett, allt från Alice i underlandet till en kokbok om iransk mat. 
Katarina von Bredow, Bob Hansson och HP Lovecraft var andra önskade för-
fattare. Sammanlagt blev det cirka 100 böcker per ställe, inbundet och pocket. 

Uppackandet av böckerna blev en smärre fest på båda ställena.

Uppackningen av böcker.
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– De verkligen slet upp böckerna, säger Cecilia Lindgren. Vi hade redan från 
början sagt att de kunde få behålla böckerna om de ville – vi vill inte ha en massa 
förhållningsregler.

Idag finns det ungefär 20 böcker inne på varje ställe. Några av böckerna har 
kommit tillbaka, med eller utan kommentarer i. En del ungdomar har fått in-
spiration att sätta dit egna böcker. Efter en artikel i Sydsvenskan hörde allmän-
het av sig och ville skänka ännu mer böcker. Lotta Davidson-Bask och Cecilia 
Lindgren har dessutom lite pengar kvar och vill köra en vända böcker till med 
ungdomarna. 

– Vår ledstjärna är: bara kul, inget tvång. Det är lätt att tro att en liten pocketbok 
inte är något särskilt, men den glädje vi såg hos ungdomarna var helt otrolig, 
säger Lotta Davidson-Bask. Och så fick de se att bibliotekarien inte är en sträng 
tant med knut, utan att vi faktiskt är riktigt mänskliga.

Kontakt: lotta.davidson-bask@lund.se och cecilia.lindgren@lund.se

Hemsida:  http://www.lund.se/templates/Page____73182.aspx



Att stärka och stimulera

11

Ett livsviktigt bibliotek

Familjecentraler är en relativt ny form av offentlig verksamhet som vänder sig 
till hela familjen – både föräldrar och barn. Här samlar man vanligtvis mödra-
hälsovård, barnahälsovård, öppen förskola och förebyggande socialtjänst un-
der samma tak. Livsviktiga institutioner som familjen kan behöva i flera olika 
stadier av livet. 

Familjecentralen i Norrby i Borås har utökat verksamheten med ytterligare två 
livsviktiga företeelser: ett bibliotek och en bibliotekarie. Det gör den unik i Sve-
rige.

Anna-Karin Albertsson är bibliotekarie och var med och startade verksamhe-
ten Biblioteket ligger inhyst i familjecentralens öppna förskola, och där finns 
ett tätt samarbete med de olika andra verksamheterna. Hon säger att just kors-
befruktningen är en av de främsta fördelarna.

– Man tar ett verksamhetsövergripande grepp. Alla går samman och tänker ut 
vad man kan göra tillsammans. Det gör att det blir ett folkhälsoperspektiv på 
det hela.

Samarbetet med de andra verksamheterna är både fruktbart och stimulerande. 
Inte minst att få andras perspektiv på den egna verksamheten.

– Vi bibliotekarier är ju så bra på att prata om oss själva, men det är mer sällan 
vi hör andra säga något om biblioteksverksamhet. Att komma nära andra yr-
kesgrupper är bra; vi tvingas alla hela tiden tänka: ”hur kan man samverka på 
bästa sätt”?

För sitt arbete på familjecentralen i Norrby belönades Anna-Karin Albertsson med Bengt Hjelmqvists pris 
2008.
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Men det viktigaste av allt med biblioteket på familjecentralen är förstås kon-
takten med låntagarna. Eftersom familjecentraler ofta ligger i socialt utsatta 
områden når man på det här sättet familjer som kanske inte annars skulle gå till 
till biblioteket. Och en utbildad bibliotekarie kan prata om böcker och läsning 
på ett helt annat sätt än en förskollärare.

– I vissa förorter finns stora grupper som inte besöker biblioteket. Det är ingen 
isolerad fråga, utan en samhällsfråga. Där kan vi bidra med en metod för att 
göra något för folkhälsan. Det stora är föräldraarbetet. Att möta läsovana fa-
miljer och prata med dem om böcker är otroligt stimulerande. Och det är möj-
ligt tack vare att vi finns utplacerade där familjerna finns, säger Anna-Karin 
Albertsson.

I en utvärdering som har gjorts av verksamheten är det idel rosor från familjer-
na. Framför allt visar utvärderingen att biblioteket är extra viktigt för invand-
rarfamiljer. Familjerna gillar den familjära miljön, de spontana läsestunderna 
och att bibliotekarien tar sig tid med barnen. Andra har nämnt att kontakten är 
mer förtrolig här än på andra ställen, och att familjecentralens bibliotek skapar 
ett lustfyllt möte med böcker som stimulerar till fortsatt läsning.

Anna-Karin Albertsson vill ge en eloge till de andra verksamhetsansvariga och 
kommundelspolitikerna som velat satsa på ett bibliotek i familjecentralen.

– Kunde de så kan fler, tänker jag. Man hade kunnat låta bli att anställa en bib-
liotekarie och i stället anställa två förskollärare, men nu valde man så här. Det 
behöver alltså inte vara någon ökad kostnad. 

– Jag tycker att chefen på BVC här uttryckte det så fint när hon fick frågan om 
vad man skulle ha bibliotek på familjecentralen för. ”Man kan visa en nybliven 
förälder vad man behöver när man är en barnfamilj. Man behöver en massa 
olika saker, lekstimulerande saker, hälsovård, gemenskap med andra  –  och så 
behöver man böcker”.

Kontakt: Christina Lindstedt, tel. 033-358306 
Anna-Karin Albertsson, tel 033 - 35 52 39  
e-post anna-karin.albertsson@boras.se

Hemsida: http://www.boras.se/norrby/familjecentral/smabarnsbibliotek.4
.27e30e710c4350cc8880007976.html
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Nya vägar för lässtimulans

Ju fler man är desto starkare blir man och desto mer kan man inspireras av 
varandra. I biblioteksvärlden pågår just nu flera länsövergripande projekt som 
tar vid där Barnkulturutredningen strandade.  I Mellansverige pågår t. ex. pro-
jektet Läskonster, med rekordmånga deltagare inblandade.  Målet är att finna 
nya vägar och nya centra för lässtimulans, gärna kopplat till eget skapande och 
i kombination med andra konstformer.

– I Läskonster dyker vi rakt in i bibliotekens hjärtefråga – förmedlingen av bo-
ken och berättelsen i vilken form den än berättas. Och att det måste göras på 
ett annat sätt för att fånga 2000-talets barn och unga – det är vi övertygade 
om, säger Solveig Hedenström, bibliotekskonsulent. Parallellt med metodut-
vecklingen vill vi också försöka synliggöra bibliotekens insatser för barns läs-
utveckling och läsglädje genom marknadsföring för allmänhet och politiker. 
Läskonster kommer bl. a. att finnas med på Almedalsveckan med någon form 
av ”bok-events”. 

Inspirationen till projektet var ursprungligen en studieresa som Biblioteksför-
eningens nätverk för unga vuxna gjorde till Berlin för några år sedan. Vi fick 
höra om Les Art i Berlin, ett ställe som samlade alla möjliga olika konstformer 
kring boken och berättelsen. Statens kulturråd var med på noterna och hela nio 
län samlas nu kring utvecklingen av diverse Läskonster.

– Det finns en väldig kraft i att vi är så många och i den stora beläsenhet och an-
nan tyst kunskap som finns hos projektdeltagarna, säger Solveig Hedenström.

På projektets blogg, www.laskonster.blogspot.com kan man följa en del av ar-
betet. Här kan också de olika deltagarna låta sig inspireras av varandras idéer. 
På bloggen finns bland annat inspelade boktips, berättelser om dramatiserade 
bokprat, gerillamarknadsföring, bibblabloggar, bokskolor och mycket annat. 
Idérikedomen går inte att ta miste på.

Projektet svarar mot ett behov och kommer väl i tid.  Les Art-tanken från Berlin 
förenade sig med behovet av fördjupning i skönlitteraturen och förnyelse av 
”bokpraten”. Tycke uppstod, helt enkelt, sammanfattar Solveig Hedenström. 

Hösten 2009 avslutas projektet, men knappast arbetet. 

– Vi hoppas att vi när projektet är avslutat har minst ett par platser som lång-
siktigt kan utgöra härdar för experimenterande med Läskonster. Som det ser ut 
kan det bli det tredubbla! Fysiska, virtuella, mobila och nätverksbaserade här-
dar – typ Les Art i Berlin. Ställen dit man kan vallfärda och arbeta vidare med att 
förverkliga lässtimulansen på det sätt som bäst passar den egna personen och 
den omvärld man är satt att verka i.

Kontakt: Solveig Hedenström, e-post solveig.hedenstrom@lul.se
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Barnens egen bokkanon, valfri 
betoning

Onsdagen den 22 oktober samlades 150 barn i Jönköpings stadsbiblioteks aula. 
Det var dags för Jönköpings arrangemang inom 100 höjdare för läsning: Bar-
nens egen bokkanon. Fyra skolor var på plats med elever från årskurs tre och 
fyra för att lyssna på när deras klasskamrater bjöd på 59 boktips live.

Aulan, smyckad med Library Lovers-ballonger, affischer med boktips från 
kända personer på väggarna och 150 förväntansfulla barn. Kommunstyrelsens 
ordförande Acko Ankarberg önskade barnen välkomna. Dan Höjer barn- och 
ungdomsförfattaren värmde upp publiken genom glimtar från sina böcker 
med sång och påhitt.

Därefter fick publiken höra 59 inspirerande boktips under ledning av Dan Hö-
jer. 59 klasskamrater äntrade scenen en efter en och presenterade sitt boktips. 
Många hade gjort egen rekvisita för att förstärka bokens tema. Dan höll räk-
ningen på hur många tips det var ifrån varje kategori och slutligen blev det 
oavgjort mellan sport-, djur- och deckarböcker.

Alla barn fick med sig en folder med alla boktips, barnens egna 100 höjdare för 
läsning. I foldern finns de 59 liveboktipsen och boktipsen från kändisarna sam-
lade. Det var en upplyftande och rolig eftermiddag som väckte läslust.

Kontakt: Staffan Jansson, Jönköpings stadsbibliotek. 
Staffan.jansson@jonkoping.se

Hemsida:  http://lingonline.jonkoping.se/

Dan Höjer skriver autografer vid Barnens bokkanon.



Att stärka och stimulera

15

Bibblan goes PUNK!

Tillsammans med ungdomens hus, Bénka-dí, anordnade Simrishamns biblio-
tek en punkpoesifestival. Enmanspunkrockbandet Monica and the explosion, 
bestående av Monica Welander, spelade på Bénka-dí på fredagskvällen och höll 
i låtskrivarworkshop på biblioteket på lördagen. Omkring 120 ungdomar lyss-
nade till Monica och två andra lokala punkband som Bénka-dí själva bjudit in.

Tolv entusiastiska unga musiker kom sedan till workshopen dagen efter och 
lyssnade till Monica som berättade om sin syn på musiken som ett språk och 
låtar som en berättelse. En låt har precis som en bra berättelse en början, ett slut 
och något som binder ihop dem. Musik kan ses som bilder som blir en berät-
telse. Musikskapande ger utlopp och utrymme för eget skapande och ingen kan 
säga att du gör fel. Monica lärde deltagarna att använda musikens byggklossar, 
vers, refräng och stick, och hon gav dem tips på saker att ha i vår egen verktygs-
låda, t.ex. modet att skriva det vi vill även om det är utlämnande eller känns 
töntigt.

Workshopen var i mitten av bibliotek mellan vuxenfack och deckare. Monica 
drog några låtar mellan varven och det var en helt underbar och nästan lite 
förbjuden känsla att höra det tysta biblioteket fyllas av punkmusik. Flera ny-
fikna ansikten syntes mellan hyllorna och undrade nog vad de höll på med. 
Ungdomarna älskade verkligen Monica, en 27-årig kvinna som spelade punk 
som gick rakt in i hjärtat. Hon gav de konkreta verktyg och tips på hur musik 
och texter skapas och deltagarna lyckades att skriva en egen kort punktext på 
bara 10 minuter som Monica sedan spelade. Några av ungdomarna spelade 
upp egna låtar med egna texter och det var en helt underbar stämning där allt 
var tillåtet och ingenting var fel.

Simrishamns bibliotek arrangerar punkpoesifestival som en del i sitt lässtimulerande arbete.
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En av tjejerna som deltog veckan efter på Bénka-dí sa att workshopen var jätte-
bra och att hon och hennes bandkompis fått många tips på hur de ska fortsätta 
med sin musik i framtiden.

Biblioteket köpte också in lite punkig och inspirerande litteratur och musik 
inför workshopen, alltifrån klassiker som Ebba Grön på CD till biblioteksspe-
lare med uppläsning av Emil Jensen. Allt detta är placerat på en egen liten hylla 
några månader där också projektet beskrivs så andra kan läsa om vad de gjorde.

Sammantaget var detta ett mycket lyckat arrangemang. Det kändes väldigt ro-
ligt att erbjuda något annorlunda och som trots sitt lite otraditionella innehåll 
stimulerade eget skapande, skrivande och läsande. Biblioteket nådde fram till 
alla de som dels lyssnade till konserten på fredagen och till dem som deltog i 
workshopen. Monica pratade mycket om vikten av att vara sig själv, att våga 
släppa loss sitt skapande och att lyssna till musikens berättelser. Musik kan ses 
som bilder och av bilderna gör vi våra egna berättelser var ett av Monicas bud-
skap, och inspirerade många till att se berättelser på nya sätt.

Bénka-dí har öppen scen några gånger varje månad och biblioteket hoppas att 
flera av dem som deltog i workshopen kommer att framföra egna nya texter till 
musik och på så sätt inspirera fler till eget skapande.

Kontakt: Magnus Cadier, Simrishamns bibliotek. 0414-81 93 02
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Skolan Riddare och Prinsessor, 
Lässtimulans åk 2–4

En solig fredagsförmiddag fick Upplands-Bro bibliotek besök från Livrust-
kammaren som slog upp sitt riddartält på Tjustaskolans gräsplan. Drottningen 
och hennes hovdam berättade om riddare och riddartiden. Därefter dubbades 
barnen till riddare och fick prova en kopia av en barnrustning. Det blev en lång 
kö så de väntande barnen tränade med gycklarurtrustningen.

Veckan därpå berättade bibliotekarierna om bibliotekets riddar-och prinsess-
böcker. För att barnen inte skulle somna fick de lukta på kvistar av åbrodd. Det 
blev flera berättartillfällen då även år 1 och år 5 också ville vara med i projektet. 
Vid nästa träff hade material såsom (atrapper) svärd, dolkar och prinsesskro-
nor samlats in. Barnen berättade om roliga böcker de läst. De fick spinna bok-
märken på slända, en sån som Törnrosa stack sig på. För att barnen inte skulle 
bli nervösa eller somna fick de smaka på färsk mynta. Ytterligare bokinspira-
tion fick barnen i de olika klasserna vid besök på folkbiblioteket.

En nutida tornerspelare berättade för klasserna om tornerspel idag. Barnen 
fick material till käpphästar, riddar-och prinsesskläder, för att ev. ordna eget 
tornerspel. Det skrevs riddar och prinsess-sagor och vackra sköldar tillver-
kades, det blev en stor utställning på folkbiblioteket. Musikläraren lät barnen 
lyssna och sjunga medeltida ballader. Riddar- och gycklarlekar var inslag under 
idrottslektionerna.

Kontaktperson: Anita Edman, Upplands-Bro bibliotek, 08- 581 695 91

Hemsida:  www.upplands-bro.se

Riddare och prinsessor lockade till läsning i Upplands-Bro.
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Visa oss din poesi 2008!

Under hösten har en poesitävling för ungdomar 12–20 år med namnet Visa oss 
din poesi 2008 anordnats av Solna stadsbibliotek i samarbete med Solna gym-
nasiums bibliotek och Kultur- och fritidsförvaltningen i Solna. Syftet har varit 
att inspirera unga till kreativt skrivande och ökad läslust.

Poesitävlingen avslutades med en prisutdelning på Solna stadsbibliotek den 
20 november som gästades av både deltagarna och andra poesiintresserade. 
Alla deltagare fick priser och vinnardikterna lästes upp, endera av vinnarna 
själva eller av den inbjudna poet Annelie Salminen. Juryn, som bestod av Solna 
stadsbiblioteks ungdomsbibliotekarie, Solna gymnasiums bibliotekarie, Sol-
nas kultursekreterare, poeten Annelie Salminen samt förra årets vinnare, hade 
skrivit motiveringar till vinnarna och de fick också kommentarer av Salminen 
i sitt fortsatta skrivande.

Salminen uppträdde med egen poesi och bjöd in hela publiken att delta genom 
att snabbt skriva små dikter i olika ämnen. De som ville fick läsa upp resultatet 
av den här ”påminutenpoesin” från scenen.

Solna bibliotek kommer nu att göra häften med alla deltagande dikter. Häftena 
kommer att delas ut till alla som deltog i tävlingen samt finnas för utlån i bib-
lioteken.

Kontakt: Karin Walterson, Solna bibliotek, 08-734 20 60

Hemsida:  www.solna.se

Solna stadsbibliotek satsade på poesi under 100 höjdare för läsning.
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