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Listiga Räven smyger vidare

Rinkeby bibliotek

Beslutet att från bibliotekets sida göra Listiga Räven till ett metodprojekt förankrades både på
biblioteket och i Rinkebys stadsdelsförvaltnings ledningsgrupp. En nödvändighet för att
kunna motivera att en bibliotekarie ägnade så mycket tid åt bara en enda klass. Projektet hade
också Rinkebys språkprogram i ryggen som stöd.

När de första testresultaten från Stockholmstestet blev klart såg både politiker och tjänstemän
att just denna klass hade oväntat höga resultat i såväl matematik som i svenska språket. Detta
faktum ledde till att biblioteket satsade på att erbjuda fler bokprat till Rinkebys skolbarn.
Rinkeby stadsdelsförvaltning tillsköt dessutom ytterligare pengar till lässtimulans genom att
inom ramen för budgeten skrapa ihop pengar till en bokpratande bibliotekarie under två år.
Denna förstärkning placerades på biblioteket som en projekttjänst. En generöst tilltagen påse
pengar följde med för att köpa böcker, ”Böcker för bibliotek är som vattnets betydelse för
sjöfarten”. Denna satsning på läslust ökade markant lärarnas insikt om litteraturens betydelse
för barns språkutveckling och skolresultat.

Efter dessa två år erbjöds Rinkeby stadsdelsförvaltning att ta del av Storstadssatsningen
(SSS), vilket är statliga pengar som Stockholm, Göteborg och Malmö kan söka för särskilt
utsatta områden i sin region.

Rinkeby bibliotek har sedan dess utvecklat programverksamheten och arbetar nu mycket med
eget skrivande för barn och ungdom i form av återkommande skrivarverkstäder och
poesiskola. Bibliotekspersonalens teatergrupp, ”Sagostänk”, har regelbundet föreställningar
för barn mellan 5 – 10 år, dramalek för de yngsta, sagor på olika språk och läxhjälp. Den
femte bibliotekarien arbetar bl.a. med bibliotekssmygare för femåringar (hur barnen lär sig att
dra in klorna när de besöker biblioteket),  MVC, BVC, Öppna förskolan och Språk-teamet.
En stor satsning är Mantra projektet. Mantra är ett förlag i London som ger ut
parallellspråkiga bilderböcker. Grundtexten är på engelska. Den texten parallellöversätts till
ett invandrarspråk som t.ex. somaliska, turkiska, arabiska o s v till ett tiotal andra språk.
Rinkeby bibliotek startade ett samarbete med Mantra förlaget för ett par år sedan. Vi
översätter den engelska texten till svenska och får då parallelltexten på ett invandrarspråk mot
att vi köper hela den ”svenska” upplagan. Därefter säljs bilderboken vidare till andra
bibliotek, daghem eller till föräldrar och barn i Rinkeby. Biblioteket har hittills producerat
fyra titlar.

Skolbiblioteken

Samordnaren för Rinkeby stadsdelsförvaltning tog initiativ till en litteratursatsning för yngre
barn i Rinkeby.  Det beslutades också att Abrahams Barn, som var en viktig del i Listiga
Räven projektet, skulle få del av dess medel.

Förslaget från samordnaren lämnades över till Rinkeby bibliotek, där bibliotekschefen
tillsammans med projektbibliotekarien för Listiga Räven fick i uppdrag att utforma en modell
som gav barnen i Rinkeby möjlighet att ta del av erfarenheterna och arbetsmetoderna från
Listiga Räven.



”Litteratursatsning för yngre barn” blev det nya arbetsnamnet och därmed kunde arbetet börja
med att bygga upp fyra skolors skolbibliotek. Den femte skolan (Rinkebyskolan), som är ett
högstadium, omfattades inte av SSS. Rinkebyskolan hade dock redan på eget initiativ startat
en uppbyggnad av sitt skolbibliotek med en bibliotekarie och en assistent på heltid och ett
årligt mediaanslag på 100.000 kronor.

Förslaget:
Med sikte på framtiden, grundade sig vårt förslag på den funktion som bibliotekarien hade i
Listiga Räven projektet. Utgångsläget låg på minus, här gällde det att rensa ut det gamla och
bygga upp en verksamhet från grunden.

• Fyra bibliotekarier på heltid, en till varje skola. Ett årligt mediaanslag vardera på 200.000
kronor under tre år, därefter tar skolan över ansvaret för skolbiblioteket och bibliotekarien.

• En bibliotekarie som förstärkning till Rinkeby bibliotek med ett anslag på 200.000 kronor
för program och media, främst riktade till förskolebarn.

• En utbildningsledare för Abrahams Barn med placering på Rinkeby bibliotek.

Förslaget togs i alla instanser, utan strykningar!

Att genast hitta de rätta formerna för samarbete mellan bibliotekarier, lärare och skolledning
låter sig inte göras. Särskilt inte när skolan plötsligt får en bibliotekarie och ett nytt bibliotek
utan att ha bett om det. Skolan har med andra ord inte aktivt deltagit i planeringen av
skolbibliotekens uppbyggnad och nya roll. Vilket i efterhand kan ses som ett misstag, inget
avgörande misstag, men ändå onödigt.
Projektledarna för Listiga Räven blev nu handledare för skolbibliotekariegruppen. De träffas
en gång i veckan för information och för att diskutera metodutveckling, programförslag,
problem och glädjeämnen.

Hur har skolbiblioteken utvecklats?

Vi märkte snart att vi inte var så efterlängtade på skolorna som vi trott. Vi trodde att förslaget
om  bibliotekarier på skolorna kom från rektorerna, men om det var så var inte de sittande
rektorerna inblandade. För dem var vi snarare en gåva och ett påbud av den politiska
ledningen i stadsdelen. Två av de fyra var nog ändå odelat positiva. De andra två tackade
visserligen inte nej, men den ena deklarerade att biblioteket skulle läggas ner när
storstadspengarna tog slut. Ett bra samarbete med folkbiblioteket räckte, ansåg hon. Den
andra menade att "böckerna skulle finnas i klassrummen" och menade därmed att biblioteket
var obehövligt. Det visade sig också att de lärare som planerade att arbeta i Listiga Rävens
anda i den skolan fått extra pengar för inköp av litteratur. Biblioteket tyckte hon kunde vara
till för rastverksamhet och ett ställe att ta elever som bråkade i klassen till. Om det var att
betrakta som bestraffning eller belöning är oklart.

Listiga Räven-klassen fick en service och ett engagemang från folkbiblioteket som inget
folkbibliotek i Sverige/(Världen?) har resurser nog att ge till ens en hel skola. Det var ju detta
som låg bakom satsningen på skolbiblioteken i Storstadssatsnigen.

Lyckligtvis fanns det intresserade lärare också på de skolor där rektorerna inte var så positiva,
och verksamheten tog snart fart på alla skolorna. Barnen har nog överlag varit positiva hela



tiden, och när vi bad dem skriva ner vad de tycker om skolbiblioteket på Världsbokdagen
2003 fick vi nästan bara positiva svar.

Kvarnbyskolan ville hellre fortsätta att gå till Rinkeby bibliotek än att ha en egen
bibliotekarie. Böckerna skulle vara i klassrummen. Det fanns redan ett ”bibliotek”, ett låst
rum som sällan användes. Där började bibliotekarien med att datorisera, köpa in nya böcker,
ha sagostunder och bokprat. Innan året var slut hade biblioteket flyttat till ny och centralt
belägen lokal. Fortfarande hade skolan inte bestämt sig, och bibliotekarien återgick för en tid
till sin gamla tjänst. Nu är hon tillbaka på heltid. Samarbetet med lärarna utvecklas, barnen
lånar och läser mycket, och rektorn vill ha henne även efter det att satsningen tagit slut och en
ny bibliotekslokal i en ny byggnad planeras.

Knutbyskolans (År 0-6) rektor hade samma inställning till biblioteket som Kvarnbyskolans.
Skolan har NO-profil och när bibliotekarien påbörjade sitt arbete fanns nybyggda data- och
NO-salar, men biblioteket låg i kartonger. En nyinredd bibliotekslokal, mycket nya böcker,
bokprat, sagoberättande, författarbesök, skrivarverksamhet m.m. och en ny rektor har fått
inställningen att svänga även hos de mest motsträviga lärarna. Två klasser som från år 1 (nu år
4) arbetat i Listiga Rävens anda visar mycket goda resultat.

Askebyskolan (År 0-6) hade från början inget bibliotek. Bibliotekarien köpte in böcker och
inredning till en lokal som öppnades efter ett år. Nytt, fräscht och glatt! En biblioteksgrupp
med representanter för alla arbetslag bildades. Den pedagogiska personalen har varit positiv
och bibliotekarien har med hjälp av bokprat, sagostunder och tävlingar intresserat barnen för
litteratur. Nu planeras en ny skolbyggnad där biblioteket självklart ingår.

Bredbyskolan (År 0-9) satsar på språkutveckling och biblioteket är en viktig del av skolan.
Bibliotekarien har tagit initiativet till flera projekt, t ex Bredbyskolans stora litteraturpris,
filosofisk bokcirkel och Bredbyskolans litteraturdagar.

Rinkebyskolan hade redan ett väl fungerande bibliotek och kom därför inte att inkluderas i
Storstadssatsningen men ingår ändå i det samarbete som byggts upp mellan biblioteken.

Bibliotekets plats i skolan

Den organisatoriska placeringen av biblioteket i skolan är en komplicerad fråga som har
diskuterats mycket. Av aktuella alternativ,
1. som administrativ/övrig verksamhet
2. som pedagogisk verksamhet, dvs i ett arbetslag
3. i ledningsgrupp
har alternativ 1 har varit det vanligaste första förslaget. Med visst besvär har flera tagit sig in i
den pedagogiska verksamheten, men till någon ledningsgrupp har ingen ännu nått. Den
administrativa/övriga verksamheten består huvudsakligen av kansli, vaktmästeri och
matbespisning och där hör biblioteket inte hemma. Nackdelen med den pedagogiska
verksamheten är att placeringen blir i ett arbetslag åt gången, och de övergripande frågor som
biblioteket också står för får ingen plats.

Öppethållandet är en annan diskussionsfråga. Det är svårt för bibliotekarierna att tillgodose
skolans krav på att skolbiblioteket ska vara öppet hela dagen och samtidigt kunna arbeta
pedagogiskt med lärare och elever. Här speglas återigen skillnader i synen på biblioteket: ska
det vara ett pedagogiskt redskap eller en fritidsverksamhet?



Vad hade vi för förväntningar på oss när vi kom?

Föreställningarna om vad ett skolbibliotek är och vad man kan få ut av det är minst sagt
skiftande bland skolans personal. Några av lärarna har också själva haft hand om
skolbibliotek, och de "vet" naturligtvis. Problemet här är bara, att lärarnas vetskap om vad
biblioteket är inte alls stämmer överens med bibliotekariernas. Dessutom representerar
bibliotekarien inte sällan ett dåligt samvetet för lärarna för icke återlämnade/för sent
återlämnade lån.

För förvånansvärt många lärare betyder skolbiblioteket bara skönlitteratur, svenska och
läsinlärning. De flesta har varit på folkbiblioteket på bokprat, och alltså efterfrågas det. Alla
lärare är inte läsare, men de allra flesta tycker att barnen ska läsa mycket. Många lärare väljer
inte barn- & ungdomsböcker när de läser, och kunskaperna om den allmänna bokutgivningen
för barn eller ungdom är liten i skolan. Däremot har man god kännedom om
läromedelsproducenternas utbud (också av skönlitteraturen som finns där).

Flera lärare trodde från början att facklitteraturen inte fick lånas. Mycket få verkade se
biblioteket som ett ställe att söka information, vare sig för sig själva eller för eleverna.
Biblioteket som pedagogiskt redskap föreföll vara ett okänt begrepp för lärarkåren.
Informationssökning är inget som förknippas med bibliotek och bibliotekarier. Det jämställs
dessutom med ”Internet”, som samtidigt ses som problematiskt och oproblematiskt men inget
som man kan lära sig hantera – beroende på den personliga inställningen till datorer.

Biblioteken har förändrats mycket med datoriseringen, men bilden av biblioteket släpar efter.
För en del tycks det fortfarande vara det låsta rum dit man på sin höjd gick för att låna en
bänkbok.

Många erfarenheter från folkbiblioteket visade sig gälla också i skolan. Man bokar in klasser,
förbereder sig - och klassen kom inte. Lärare propsar på att få fasta tider varje vecka - och så
går veckorna utan att klassen visar sig. Så  en dag kommer de och förväntar sig ett program!
Ja, det finns många exempel. Men varför detta händer är lättare att förstå när man är på plats,
och ibland går det faktiskt att förutse när det kommer att hända. Sjukdom, utflykter och sådant
som bara plötsligt händer i skolan har man större möjligheter att förhålla sig till när man finns
i huset. Och när man lärt känna lärarna är det lättare att prata om både det ena och det andra.
Det är dock fortfarande svårt att gnisselfritt få tid för alla.

Det är mycket större skillnader i yrkesrollerna lärare/bibliotekarie än vad vi vanligtvis tänker
oss.
• Lärarna har mest fokus på gruppen, bibliotekarierna på individen.
• Lärarna intar för det mesta en expertroll i förhållande till eleverna, bibliotekarierna

handleder.
• Lärarna lär ut enligt läroplan, bibliotekarierna försöker fånga ett intresse
• Lärarna använder läromedel (böcker), bibliotekarierna arbetar med litteratur
• Bibliotekarierna söker material, lärarna använder det, dvs lärarnas arbete börjar där

bibliotekariernas slutar (i alla fall för det mesta)
Dvs vi kompletterar varandra.



Arbetet med att förändra synen på skolbibliotekens roll i skolan i Rinkeby har nått långt tack
vare:

• Skolbibliotekariernas alldeles speciella kunskap, idérikedom  och engagemang.
• Skolbiblioteket står för utbildning- och vägledning i modern barn och ungdomslitteratur,

både fack- och skönlitteratur.
• Lär ut sökmodeller för undervisning i olika ämnen.
• Visar på nya kompletterande material till traditionella läroböcker.
• Bibliotekariernas stora kännedom och barn- och ungdomslitteraturen
• Ett tydligt gemensamt mål. Alla lärare, bibliotekarier och föräldrar vill att deras barn ska

kunna läsa, skriva och räkna när de går ut skolan. Så att de senare i livet kan skaffa sig ett
arbete som de trivs med.

I allt processarbete behövs det ett mått av tålamod. Att skynda långsamt är en nödvändig men
svår konst eftersom alla inte går i samma takt.

Ett förändrat arbetssätt bör få tid att mogna för att resultatet ska bli lyckat. Alla förändringar
har sitt pris, de som inte vill eller kan tänka sig att arbeta på ett nytt sätt kanske slutar eller
motarbetar förändringsprocessen. Det är därför av största vikt att skolledningen är delaktig
och aktivt stöder det pedagogiska arbetet för att få skolbiblioteket att fungera som en
integrerad del i skolans vardag. Det behövs också förståelse för att det tar cirka 5 år att bygga
upp ett väl integrerat skolbibliotek med adekvat litteratur för skolarbete och utlån.

Alla skolor i Rinkeby använder sig numera av s k LUS-schema för att avläsa elevens
läskunnighet. En allmän bedömning är att de flesta eleverna läser och skriver bättre nu än
tidigare.

Men det är många faktorer som spelar in när man tittar på elevers läskunnighet, som t.ex.
andelen inflyttade nyanlända flyktingar, utflyttning av högpresterande elever. Att hitta bra
mätinstrument som beaktar alla faktorer som påverkar resultaten är svårt.

De nyanlända barnens stora behov att förstå sin omvärld och det nya språket, kan begränsa
lärarens möjlighet att prova nya arbetsätt.

I siffror har läslusten hos barnen ökat radikalt. Skolbibliotekens främsta uppgift är inte att låna
ut böcker utan att ha tillgänglig litteratur för barnens dagliga skolarbete. Ändå lånas det
35.000 - 40.000 böcker under ett läsår på de fem skolbiblioteken. Till denna siffra kommer
också utlånen av barnmedia på Rinkeby bibliotek som är 50.000 - 55.000 volymer/år. Antalet
barn i Rinkeby i åldrarna 0-17 år är 2003 ca. 4.586 Statistiskt sett betyder det att det lånas 21
böcker per barn och år. År 2000 var Stockholmsgenomsnittet 14 böcker per barn och
riksgenomsnittet var 21 böcker per barn.  (Källa: Statens Kulturråd).

Verksamheten har regelbundet avrapporterats till Södertörns Högskola, som utvärderar
Storstadssatsningen i Stockholm. De gör tyvärr inga utvärderingar av enskilda projekt men
kommer att specialstudera barnens språkutveckling i någon av skolorna och kommer då också
att ta med biblioteksverksamheten. Vi som arbetar i projektet skulle däremot önska en särskild
utvärdering av bibliotekssatsningen.
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