
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MVG Metodutveckling, visioner och grunder – mot en ny 
litteraturförmedling för barn och unga  
________________________________________________________________ 
Maria Ehde Andersson, Ewa Kollberg och Karin Zetterberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paper presenterat vid konferensen 
 

 
15-16 oktober 2008 i Borås 
 



 2

 
Inledning 
Regionbiblioteken i Västra Götaland och Halland och Länsbibliotek Sörmland har i 
samverkan med Svenska barnboksinstitutet under 2007- 2008 genomfört 
metodutvecklingsprojektet MVG. Projektet har genomförts i internatform för aktiva barn- och 
ungdomsbibliotekarier. MVG har velat bidra till ett nytänkande kring metoder för att förmedla 
litteratur i alla dess olika medieformer. 
 
Ett av målen har varit att erbjuda bibliotekarierna en sammanlagd kompetensutveckling på 12 
dagar. Mellan internaten har de arbetat med egna utvecklingsprojekt med inspiration bl.a. från 
föreläsningarna. Syftet har varit att deltagarna ska få en ökad beredskap för analys, 
fördjupning och förnyade metoder kring att arbeta med litteratur och läsfrämjande för 
målgruppen barn och unga upp till 18 år.       
 
Med detta gemensamma upplägg ville vi starta ett samarbete mellan tre regioner och 
länsbibliotek i Syd- och Mellansverige som inte tidigare samverkat i projekt. Vi ville skapa 
nya nätverk för barnbibliotekarier och nya mötesplatser för diskussioner och idéer. Vi ville 
bidra till att bibliotekarier från många olika kommuner, i olika generationer och med olika 
kunskaper möttes och utbytte erfarenheter. 
 
Bakgrund 
En av barn- och ungdomsbibliotekariernas främsta uppgifter är att på olika sätt inspirera barn 
och unga till läsning. Metoder för litteraturförmedling såväl till barn och unga, som till vuxna 
förmedlare, behöver granskas, utvärderas och förnyas. Hur ser bibliotekens uppdrag ut i ett 
nytt medielandskap med koppling till aktuell barnbiblioteksforskning? Hur ska biblioteken ge 
barn och ungas egna idéer och önskemål utrymme? Hur kan vi ta tillvara barnens egen 
kreativitet? Hur ska en miljö som stimulerar läslust utformas? Hur ser dagens verklighet ut för 
barn och unga? Vilka trender och tendenser speglas i dagens barn- och ungdomslitteratur? 
Hur arbetar våra nordiska grannländer med läsfrämjande insatser? 
 
MVGs målsättning 

MVG har som målsättning att höja kvaliteten på barnbibliotekens läsfrämjande arbete och 
med fokus på ett ökat deltagande av barn och unga 

MVG vill inspirera till nya och okonventionella sätt att förmedla läslust i många olika former 
och i samverkan med barn och unga och andra konstnärliga yrkesgrupper  

MVG syftar till att öka kompetensen och medvetenheten hos deltagarna och därmed höja 
kvaliteten på barnbiblioteken. Det bidrar till en kreativ biblioteksutveckling som kommer barn 
och unga till del.  

MVG ska ge en spetskompetens inom viktiga områden för litteraturpedagogiskt arbete dvs. en 
omfattande metodik - och kunskapsutveckling.  

Organisation 
Sammanhållande och ansvariga för projektets genomförande har varit bibliotekskonsulenter 
från Regionbibliotek Västra Götaland, Regionbibliotek Halland, Länsbibliotek Sörmland. De 
tre länsbibliotekarierna och chefen för Svenska barnboksinstitutet har fungerat som styrgrupp 
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med det ekonomiska och övergripande ansvaret. Projektägare är Regionbibliotek Västra 
Götaland och projektet har fått stöd från Statens kulturråd. 
 
Förutsättningar 
I inbjudan till MVG vände vi oss till utbildade bibliotekarier som arbetar med barn-, 
ungdoms- eller skolbiblioteksverksamhet. Vi poängterade att projektet bygger på deltagarnas 
egna erfarenheter och att de skulle göra ett eget, lokalt utvecklingsprojekt för läsfrämjande. 

MVG pågick under ett år med start hösten 2007 och avslutades augusti 2008 och internaten 
var förlagda på folkhögskolor i våra respektive län. Varje internat omfattade två dagar och 
genomfördes sex gånger. Inbjudan gick i första hand ut till våra regioner och län, men även 
deltagare från andra län välkomnades att söka. Vi fick 23 deltagare från olika län i Sverige 
och därmed blev MVG mer av ett nationellt projekt. 

Deltagare 
MVG har inneburit en ny mötesplats för ett drygt 20-tal barn- och skolbibliotekarier från 
Malmö, Varberg, Halmstad, Västerås, Jönköping, Strängnäs, Partille, Katrineholm, Borås, 
Göteborg, Mölndal, Sollentuna, Stockholm, Kungälv, Haninge och Motala. Deltagarna 
representerar både mindre och större kommuner, huvudbibliotek, filialer och skolbibliotek 
och har olika lång erfarenhet. Några är nyutbildade medan andra har arbetat över 20 år med 
barn- och ungdomsbiblioteksverksamhet.  
 
Internaten 
Till MVG har knutits ett 20-tal inspiratörer och föreläsare, företrädesvis från Sverige, men 
även från Norge och Danmark. Alla har gett sin syn på hur en litteraturförmedling för dagens 
barn och unga kan förändras, förbättras och utvecklas. Det har varit både teoretiskt och 
praktiskt, svårt och lättsamt, konstruktivt och kritiskt, trendigt men inte trivialt.   
Kreativt - krävande - framåtsyftande - kanonbra! så lyder några ord från deltagarnas 
reflektioner från ett par av föreläsningarna. 
 
Innehållet i föreläsningarna kan följas på MVG:s webbplats länk:  
http://www.bibl.vgregion.se/vgrtemplates/Page____59638.aspx  
se referat under varje internat. 
 
Tema för internaten 
Barns och ungas värld. Hur ser barns och ungas vardag ut? 
Internatet startade med en genomgång av Barnkonventionen av Ann-Louise Dagson, därefter 
en föreläsning om omvärldens påverkan på små barn av Gunilla Källgren. Den tredje 
föreläsningen handlade om barn i dagens konsumtionssamhälle och presenterades av Barbro 
Johansson. 
 
Gränslösa möten – det utvidgade textbegreppet. Nya medier och nya kulturmöten 
Internatet hade inriktning mot digitala medier med inblick i hur dagens unga agerar på en 
virtuell arena. Hur digitalt berättande kan användas i litteraturförmedlingen och framtidens 
barnbibliotek på internet. 
 
Barn- och ungdomslitteraturen, trender och tendenser 
En utblick mot trender och tendenser inom dagens barnboksutgivning. Särskild 
uppmärksamhet på genus och med internationella utblickar i dag. Bilderboken togs särskilt 
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upp vid ett besök på Akvarellmuseet och utställningen Bilden, barnet och berättelsen – den 
samtida bilderboken. 
 
Nordiska utblickar kring läsfrämjande satsningar 
Hur man arbetar läsfrämjande i Danmark gav Bente Buchhave exempel på och från Norge 
föreläste Åse Kristine Tveit. Besök på Internationella biblioteket i Stockholm. En genomgång 
av Bokprovningen på Svenska barnboksinstitutet av Jan Hansson.  
 
Litteraturförmedling i teori och praktik 
Deltagarna arbetade i workshops med dramatiserat bokprat och boksamtal. Det muntliga 
berättandet dramatiserades av Alf Engström. Agneta Edwards diskuterade skilllnaden mellan 
läsfrämjande och litteraturförmedling. Deltagarnas utvecklingsprojekt diskuterades. 
 
Deltagarna presenterar sitt metodutvecklingsprojekt och summering av MVG 
Metodutvecklingsprojekten presenterades och varje projekt hade specialstuderats innan av 
annan deltagare i MVG. Deras uppgift var att särskilt studera utvecklingsprojektet i 
förhållande till MVGs målsättning. Som avslutning gjorde Anette Eliasson en analys av och 
reflektion kring metodutvecklingsprojekten och MVG-projektet i stort. 
 
Förteckning över samtliga föreläsare finns i bilaga 1. 
 
Förutsättningar för metodutvecklingsprojekten  
Utgå ifrån målen för MVG som finns på projektets webbplats. Vad gör ni på biblioteket 
idag? Hur fungerar det? Bra/dåligt? Varför? Vad behöver jag veta mer om för att utveckla nya 
metoder? Vad vet jag om barn /unga jag vill arbeta lässtimulerande för? Vilket är mitt 
uppdrag? Från vem har jag uppdraget; biblioteket, skolan, kommunen, Kulturrådet etc. 
Beskriv hur området, biblioteket, skolan, samhället, kommunen ser ut. 
 
Formulera en problemställning Vad ska utvecklas eller förbättras? Beskriv varför du vill 
arbeta med just detta problem. Använd inledningen som bakgrund till din problemställning.  
 
Hur ska jag gå tillväga för att orientera och lära mig mer om problemområdet? 
Du kan söka information i vetenskaplig eller annan facklitteratur, läsa projektberättelser, fråga 
andra, göra fokusgrupper, göra en användarstudie etc. När dessa tre inledande punkter är 
genomförda är det dags att bestämma dig för, någon eller några, nya metoder som du vill 
pröva. 
 
Vilken metod för lässtimulerande arbete vill jag pröva? Varför? För vem, vilken är 
målgruppen? På vilket sätt: via internet, i biblioteket eller på annan plats? Vilka medier och 
metoder kommer jag att använda (litteratur, sagor, musik, dans, teater, dataspel, film). Hur 
kan delaktighet och påverkan från målgruppen införlivas? Är barnen medskapande? Hur tar 
du tillvara på barns och ungas inflytande på projektet? Uppföljning? 
 
Beskriv hur du går tillväga – om du hinner genomföra dina idéer praktiskt 
Hur gick det? Vad hände? Vad fungerade bra, vad var mindre bra? Varför?  
 
Reflektion Gör en sammanfattande reflektion över ditt projekt och en idé/vision om hur 
erfarenheterna kan användas i framtiden.  
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Litteraturlista Vilken litteratur, föreläsningar, webbplatser etc. har använts? Ange i texten 
när du refererar till något, men avsluta med en sammanfattande litteraturlista. 
 
Dina redskap Skriv loggbok, använd nätverk, reflektera, kommunicera, dokumentera... 
 
Mål Att handla med goda skäl. 
 
Dokumentation Skriftlig redovisning ska vara minst tre A4-sidor, men beroende på 
projektets karaktär finns det naturligtvis andra möjligheter att redovisa projektet på. 
 
Metodutvecklingsprojekt genomförda av deltagande bibliotekarier 
Erfarenhet och kunskap som grund av Montserrat Arias, Västerås kommun 
Vill i projektet utveckla de erfarenheter som finns från ett tidigare läsprojekt.  Jag kommer att 
föreslå nya idéer som kan hjälpa elever att hitta böcker med ett bra innehåll. 
Böcker som är aktuella som kan hjälpa dem att utveckla deras läsförmåga, men som också 
kan utveckla deras kunskap i andra frågor som kan vara aktuella i deras liv. 
 
Projektplan MVG – Malmö stads- och stadsdelsbibliotek 
Görel Reimer, Hanna Sjöberg och Ida Bengmark, Malmö stadsbibliotek 
Vi vill skapa en gemensam plattform för det framtida arbetet med litteraturförmedling till 
barn och unga genom att stärka barnbibliotekarierna i sin roll som litteraturförmedlare. 
 
Skapa lässtimulans i biblioteksrummet av Pia Borrman, Sollentuna bibliotek 
Hur kan man använda utformningen av själva biblioteksrummet - möblernas placering, 
exponering, mediernas indelning, skyltning m.m.  – för att skapa läslust? Hur kan jag 
använda mig av mig själv som lässtimulans? 
 
Man ser inte skogen för alla träd – om att finna den rätta boken i ungdomsbokskogen 
av Marianne Castellano, Tvååkers bibliotek, Varberg 
Hur ska man få högstadieungdomar att hitta den skönlitteratur de vill läsa? Kan 
referensgrupper vara en väg att gå? Är det en bra metod att genreindela ungdomshörnan? 
Vill högstadieungdomarna vara mer involverade när vi köper in ungdomsböcker? I detta 
projekt läggs en handlingsplan fram kring dessa frågor. 
 
En unga vuxna avdelning blir till på Motala bibliotek av Cecilia Dilnot Smith, Motala 
bibliotek 
Syftet med detta projekt är att bygga upp en unga vuxna-avdelning på Motala bibliotek som 
ska nå ut till ungdomar i åldern 16 - 26 år. Vi vill genom denna avdelning göra biblioteket 
mer attraktivt för unga människor att besöka biblioteket och att de hittar medier anpassade 
till deras ålder och intressen. 
 
Blädder å babbel i Bibblans bubbla - Redovisning av projektplanen i Katrineholm 
av Annika Elmhag, Katrineholms bibliotek 
Att utveckla en modell för att stimulera förskollärarnas intresse och engagemang för 
barnlitteratur, kännedom om barnboksutgivningen och metoder om hur förskollärare kan 
arbeta med skönlitteratur i förskolan. 
 
Individuellt bokprat för 8-åringar av Lena Engberg, Partille bibliotek 
Boka en barnbibliotekarie för kom-i-gång-med-läsningen samtal. 
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Ett barn med förälder kommer till biblioteket på ett förbokat möte. Jag som barnbibliotekarie 
tipsar om bra böcker som kan passa både i svårighetsgrad och också intressen. Tanken är att 
jag skall vända mig till barn som har lärt sig läsa men som inte riktigt har kommit igång med 
att läsa böcker.  
 
Med alla i båten – Ett projektarbete för att främja metodutveckling inom 
barnbiblioteksverksamheten i Halmstad av Carolina Hedin, Stadsbiblioteket Halmstad 
Skapa en blogg som ska fungera som en mötesplats för barn- och skolbibliotekarierna i 
Halmstad som kan bidra till ett utvecklat samarbete och också utgöra en resurs för det 
lässtimulerande arbetet. 
 
Struktur för läslust – Omplanering av barn- och ungdomsavdelningen på Strängnäs 
bibliotek av Susanne Hägglund och Hanna Lidström, Multeum, Strängnäs bibliotek 
Att undersöka hur man kan göra om biblioteksrummet till att bli en upplevelseberikad miljö 
som inspirerar till läsning och berättande. 
 
Förslag till strategi för Corvus – Mölndals stadsbiblioteks webbplats för barn och unga 
av Lena Jonsson, Mölndals stadsbibliotek och Sirpa Persson, Lindome bibliotek i Mölndal 
Ett förslag på strategi och en metodutveckling för hur arbetet med webbplatsen för barn och 
unga skulle kunna fungera och innehålla. Med hjälp av intervjuer med några barn, 
litteraturgenomgångar och samtal med olika inspiratörer skapar vi strategin. 
 
Saras special – en ny metod för bokprat 
Sara Lindwall, Erikslundsskolan bibliotek, Borås 
Syftet med projektet är att försöka förändra och utveckla bokpratets genomförande genom en 
ny typ av bokprat där eleverna själva är mer delaktiga.  
 
Med Knacka på till Adjö herr Muffin. Att på ett fantasifullt sätt leka fram läslusten i 
förskolan. Om ett brobygge mellan förskola och bibliotek  
av Cathy Oldhagen, Kungsholmens bibliotek, Stockholm 
Jag vill utveckla en metod som gör att samarbetet mellan förskola och barnbiblioteket 
fördjupas.  
 
Mariebergsskolans Rum för berättande av Cecilia Persdotter, Skolbibliotekscentralen, 
Motala 
Hur kan vi fånga ungdomars intresse, vilka metoder kan vi använda för att väcka deras 
nyfikenhet till ett mer aktivt läsande och lärande? I mitt projekt ville jag hitta en ny metod för 
att väcka elevernas läslust och lust till eget skapande. En metod där ungdomarna själva, 
genom eget skapande kan känna att de har inflytande över arbetet. Kan digitala berättelser 
vara en möjlighet? 
 
Projektet Språka av Britt-Marie Rancken, Kungälvs bibliotek 
Projektet arbetar med att utveckla barns språk- och läsförmåga och att uttrycka sig genom 
olika konstformer. Det hela går ut på att barnen skriver dikter, som sedan tonsätts av 
musiklärare och uppförs som en musikal.  
 
Bibliotek och förskola. Planering av ett ökat samarbete av Lena Rolén, Haninge bibliotek 
Projektet syftar dels till att utöka och förbättra kontakten med förskolepersonalen, dels 
påbörja en dialog med barnen. Att starta en dialog även med de små barnen känns som en 
spännande utmaning och jag hoppas att det kommer att ge oss en del nya impulser och idéer.  
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Dramatiserade bokprat och sagoberättande av Ann-Kristine Rutgerson, Kortedala 
bibliotek, Göteborg. 
I projektet prövas ett nytt sätt att bokprata genom dramatiserade bokprat och berättande. Det 
har lett till en förnyelse och kommer att få en fortsättning där barnens respons kommer att få 
mer utrymme.  
 
Sagans resa till nya digitala världar – ett metodutvecklingsprojekt med mångkulturell 
prägel av Amira Sofie Sandin, Andersbergs filial, Halmstad 
Syftet med detta projektarbete är att genom ett fördjupat samarbete mellan bibliotek och 
förskola utveckla metoder för litteraturförmedling och språkstimulans med särskild inriktning 
på barn från andra kulturer. Den metod som introducerats är digitala sagor där barnen är 
delaktiga i skapandet. 
 
Berättande på ett nytt sätt – metodutvecklingsarbete i Borås av Anita Widell, Borås 
stadsbibliotek 
Den metod jag tänkte använda är det muntliga berättandet och samtidigt att engagera barnen 
och göra dem mer delaktiga. 
 
Några reflektioner från deltagarna  
Nya infallsvinklar, större medvetenhet om vad övriga Norden sysslar med inom detta fält, en 
mängd nya kontakter och ett större mod att våga nya saker. 
 
En medvetenhet om barns och ungas situation och uttrycksformer, ett mod att pröva andra 
saker. 
 
Att genomföra ett metodutvecklingsprojekt har gett möjlighet att verkligen konkretisera det 
som tagits upp under internaten. 
 
Det känns helt rätt och självklart att en sådan här utbildning även sätter press på deltagarna att 
testa alla de nya idéer och metoder som diskuterats på internaten på den egna verksamheten 
 
Tankarna från MVG-seminarierna finns i bakhuvudet. Jag brukar gå tillbaka till 
anteckningarna i olika sammanhang. 
 
Ja, jag kan varmt rekommendera MVG! 
Det har varit roligt att få och ha möjlighet att kunna delta i detta metodutvecklingsprojekt. 
Detta borde varje barnbibliotekarie ha möjlighet att ta del av så jag kan rekommendera MVG 
vidare. Bra med föreläsare som gav mycket. 
 
Följeforskningsprojekt 
Utvärderingen av MVG sker i form av ett s.k. följeforskningsprojekt av Barbro Johansson 
som är fil dr i etnologi och konsumtionsforskare. Hon arbetar på Etnologiska institutionen 
Göteborgs Universitet och Centrum för konsumtionsvetenskap och skrev bl.a. sin 
doktorsavhandling om datorn i barns vardag Kom och ät! Jag ska bara dö först.  
Det innebär att utvärderingen kombineras med en teoretisk analys som sätter in projektet i ett 
forskningsperspektiv. Samhälls- och kulturvetenskapliga teorier om barn och ungdom 
kommer att användas. På så sätt kompletteras den traditionella utvärderingen med ytterligare 
en dimension och fördjupar kunskapen om projektets innebörd.  
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 I första hand är det alltså processen under projekttiden som Barbro Johansson utvärderar, inte 
det arbete som projektdeltagarna utför, vilket istället kommer att dokumenteras av 
projektdeltagarna själva.   
 
Barbro Johansson har deltagit i första och sista internatet, intervjuat projektdeltagare, 
projektledning och styrgrupp. 
Utvärderingen kommer att resultera i en skrift som kommer hösten 2008. 
 
Reflektioner 
Det finns alldeles uppenbart ett stort behov av ökad kompetens kring litteraturförmedling. 
Området behöver problematiseras och analyseras utifrån nya förutsättningar. Barn och ungas 
delaktighet är inte påfallande ute i verksamheterna i dagens bibliotek. Litteraturförmedlingen 
kan berikas med nya samarbetspartners inom andra kulturområden. Även bibliotekarier som 
har lång erfarenhet av att förmedla läslust till barn, unga och vuxna behöver få ny energi och 
kunskap. Många nyutbildade har aldrig stått inför publik och bokpratat – än mindre haft 
boksamtal. Vad kan erfarenheterna från MVG betyda för utbildningarna inom Biblioteks- och 
Informationsvetenskap? 
 
MVG kommer att slutföras under hösten 2008.  
 
 
Maria Ehde Andersson  Ewa Kollberg Karin Zetterberg 
Regionbibliotek Halland  Regionbibliotek Länsbibliotek Sörmland 
   Västra Götaland 
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     Bilaga 1. 

Föreläsare MVG                       

Internat 1 
Tema: Barns och ungas värld 
4 – 5 oktober 2007 Löftadalens folkhögskola, Åsa i Halland 
 
Ann-Louise Dagson, har en bakgrund som barnavårdslärare och med mångårig 
erfarenhet av arbete med Barnkonventionen och som föreläsare i barnrättsfrågor. 
Ann-Louise har arbetat som projektledare hos Rädda Barnen och Barnombuds-
mannen kring FN:s konvention om barnets rättigheter. 
 
Gunilla Källgren, psykolog inom Primärvården/barnhälsovården Södra Bohuslän 
har mångårig erfarenhet inom barnhälsovård, barnpsykiatri samt neuropsykiatri. Hon 
är idag verksam som samordnande MHV-BHV-psykolog samt utbildare och 
handledare inom såväl barnomsorg och skola som hälso- och sjukvård. Föreläser 
bl.a. om små barn och stress. 
 
Frida Sundström, skådespelare, Improverket. Frida leder en workshop där 
fantasi, kreativitet och kommunikation utvecklas på ett lustfyllt och prestigelöst sätt. 
 
Barbro Johansson är fil. dr. i etnologi och författare till avhandlingen ’Kom och 
ät!’ ’Jag ska bara dö först.’ Datorn i barns vardag. Barbro arbetar vid etnologiska 
institutionen i Göteborg. Hon är också verksam vid Centrum för konsument-
vetenskap, Göteborgs universitet. Inom ”Kommersiella kulturer i ett etnologiskt-
ekonomiskt perspektiv” har hon skrivit boken ”Barn i konsumtions-samhället”. Under 
det senaste året har hon bl.a. genomfört två mindre projekt: 
ett handlar om hur barns konsumtion behandlas i ett antal medier, vilket redovisas i 
rapporten ”Brokiga bilder av barns konsumtion”.  
Barbro Johansson är utvärderare för MVG.  
 
Anette Eliasson, länsbibliotekarie, Regionbibliotek Halland. Anette har tidigare 
varit universitetsadjunkt på Bibliotekshögskolan i Borås med inriktning mot 
pedagogiska aspekter på biblioteksverksamhet. 
 

Internat 2 
Tema: Gränslösa möten 
29 – 30 november 2007 Löftadalens folkhögskola, Åsa i Halland 
 
Cecilia Löfberg, doktorand vid Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet. 
Cecilia har arbetat både teoretiskt och praktiskt med frågor som rör barn och 
ungdomar. Hennes forskning fokuserar på barns och ungas sätt att kommunicera i 
cyberrummet och vilka nya kunskaper och kompetenser som det ger dem. 
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Hugo Tham, dansare med mångårig pedagogisk erfarenhet, arbetar nu som bitr. 
rektor för Balettakademin i Göteborg. Hugo håller i en workshop med övningar för en 
ökad kropps- och rumsmedvetenhet, där rörelsen berättar och blir till DANS! 
 
Anders Hjorth, mediepedagog i Västra Götaland. UR driver sedan 2003 projektet 
Rum för berättande, som nu omfattar cirka 360 berättelser gjorda runt om i landet. 
Anders är UR:s mediepedagog i Göteborg och jobbar bl.a. med att hålla workshops i 
digitala berättelser. 
 
Katarina Dorbell, Barnens bibliotek, Regionbibliotek Västra Götaland. 
Initiativtagare och ansvarig för det virtuella barnbiblioteket Barnens bibliotek för hela 
Sverige. Katarina har fått Bengt Hjelmqvist-priset 2002 och Eldsjälspriset 2005. 
 
Görel Reimer, projektledare för LÄS! i Malmö. Malmö stadsbibliotek, Pedagogiska 
centralen och stadsdelsbiblioteken vill genom projektet LÄS! vidareutveckla sitt 
samarbete med grundskolor och skolbibliotek och erbjuda fler aktiviteter som 
stimulerar till läsning. 

Internat 3 
Tema: Barn- och ungdomslitteraturen, trender och 
tendenser 
15- 16 januari 2008 Nordiska folkhögskolan, Kungälv och Nordiska Akvarellmuseet, 
Skärhamn, Tjörn 
Jan Hansson, chef för Svenska barnboksinstitutet har tidigare arbetat som lärare, 
lärarutbildare och varit rektor på grundskola och gymnasium. Dessutom har Jan varit 
verksam som skribent, föreläsare och recensent och var den förste 
litteraturpedagogen på Svenska barnboksinstitutet 1989-93. Som litteraturpedagog 
på Edboskolan fick Jan Hansson Eldsjälspriset med Helen Amborn (bibliotekarie) och 
Inger Bengtsson (rektor). 
 
Lena Kjersén Edman, fil. dr., författare och bibliotekarie samt under många år 
lektor vid Umeå universitet med barn- och ungdomslitteratur som specialitet. Lena 
har fått Svenska barn boksakademins Eldsjälspris 2001 och Gulliverpriset 2004. 
 
Ulla Rhedin, fil. dr i litteraturvetenskap, bilderboksforskare, skribent, kritiker och 
föreläsare inom barnboksområdet i Norden. Sitter i juryn för Litteraturpriset till Astrid 
Lindgrens minne, ALMA-priset. Ulla fick Gulliver-priset 2002. 

Internat 4 
Tema: Nordiska utblickar kring läsfrämjande satsningar 
31 mars – 1 april 2008 Svenska barnboksinstitutet och BTJ Norra Latin, Stockholm 
 
Jan Hansson är chef för Svenska barnboksinstitutet och har tidigare arbetat som 
lärare, lärarutbildare och rektor på grundskola och gymnasium. Jan är också verksam 
som skribent, föreläsare och recensent av barn- och ungdomslitteratur. 
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Bente Buchhave har arbetat på Danmarks Biblioteksskole i Aalborg och varit 
bibliotekskonsulent på Biblioteksstyrelsen. Bente har bl.a. varit involverad i projektet 
Læselyst, tre ministeriers kampanj för läsning 2003 – 2006. Nu arbetar Bente som 
konsult med kulturfrämjande satsningar för och med barn, med en dialogbaserad 
utvecklingsmetod och i samarbete med andra kulturformer. 
 
Åse Kristine Tveit är bibliotekarie och lektor vid Biblioteks- och formations-
utbildningen vid Högskolan i Oslo och undervisar i litteratur- och läsförmedling. Åse 
har skrivit en kursbok i ämnet, Innganger (2005). I den tas upp bl. a. om hur man 
skriver bokpresentationer i tryckt form och för nätet. Åse Kristine är även 
litteraturkritiker, främst för barn- och ungdomslitteratur. 
 
Magnus Nordin, lärare och författare till flera intressanta ungdomsböcker. 
Magnus har varit nominerad till Augustpriset och erhöll priset Spårhunden 2003 för 
Årets bästa ungdomsdeckare. 
 
Larry Lempert är bibliotekarie och arbetar nu som enhetschef på Internationella 
biblioteket. Larry är också ordförande i ALMA-juryn. 
 
Susanne Hägglund, bibliotekarie, Multeum, Strängnäs bibliotek och museum. 
Ismo Railisson, museipedagog, Multeum, Strängnäs bibliotek och museum. 
Susanne och Ismo har ett fungerande och spännande samarbete på ett 
okonventionellt sätt när barn besöker Multeum, som är både bibliotek och museum i 
Strängnäs. 

Internat 5 
Tema: Litteraturförmedling i teori och praktik 
8 - 9 maj 2008 Åsa folkhögskola, Sköldinge i Södermanland 
 
Peter Amoghli, regissör och skådespelare. Hur kan vi bli bättre på att presentera 
böcker och inspirera barn och ungdomar att läsa? Peter har haft ett flertal kurser och 
utbildningar för bibliotekarier om dramatiserade bokprat. 
 
Katarina Kuick, författare och översättare med erfarenheter av bokklubbar och 
boksamtal med barn och unga på ungdomsbiblioteket Punkt Medis, 
Medborgarplatsens bibliotek, Stockholm. 
 
Alf Engström, professionell berättare och barnbibliotekarie i Upplands Väsby. Alf 
Engström erhöll Mickelpriset 1998 och BTJ stipendium 2001. Alf ger prov på sitt 
dryga 20-åriga arbete med att levandegöra berättartraditionen genom att berätta 
sagor, myter och berättelser. Att uppleva det muntliga berättandet har många, både 
barn och vuxna, fått ta del av tack vare Alf. 
 
Agneta Edwards, litteraturpedagog, barnbokskritiker Helsingborgs Dagblad, 
lektör BTJ, föreläsare och skribent. Medlem i ALMA-juryn och Kulturrådets 
klassikergrupp. Fick Barnboksakademins eldsjälspris 2002. 
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Internat 6 
Tema: Presentation av deltagarnas projektarbeten, 
summering 
och avslutning 
28-29 augusti 2008 Nordiska folkhögskolan, Kungälv 
4. 
www.bibl.vgregion.se/regionbibliotek/MVG 
 


