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Vid mötesplatskonferensen förra året presenterades projektet ”Det mångspråkiga 
biblioteket - utveckling av interkulturella mötesplatser”. Det är ett EU ESF-
projekt vid Kultur i Väst Regionbiblioteket som för ett år sedan just inletts. Nu 
har projektet pågått i drygt ett år och vi har genomfört tre kurser: Expertkursen 

där 20 biblioteksanställda/kurs fått chans att utveckla och professionalisera 
kunskaps- och metodutveckling inom området, Genus & interkulturalism en 
normkritisk, kort kompetensutveckling för chefer och nyckelpersoner, 
Kulturpedagogik en specialkurs för att initiera nya skapande metoder i 
biblioteksarbetet. Mer detaljerat kursinnehåll kan fås från projektledningen. 
 
Nu återstår att sprida resultaten och reflektera över vad som gjorts och vilka spår 
projektet kan sätta i den kontinuerliga verksamheten framöver. Spridningen av 
resultat, en strategisk påverkan och attitydförändring, är ett viktigt inslag i ESF-
projekt och vi har redan medverkat med papers och poster vid IFLA i Göteborg 
2010, samt ett satellitmöte i Köpenhamn och ska medverka med tre seminarier, 
monter och scenframträdande på Internationella torget vid Bok & bibliotek 2010. 
Spridningen fortsätter så med Mångspråkiga mötesplatser, inspirationsdagar för 
alla anställda och samarbetsparter på fyra platser i regionen under oktober-
november, samt en avslutande konferens i februari 2011.  
Dessutom finns alltsedan förprojekteringen hösten 2009  Mångspråkiga 

biblioteket, mangsprak.ning.com.  Det är ett forum på nätet, som kombinerar 
funktionen som socialt nätverk med den som faktabank och blogg. Projektet ger 
dessutom ut ett nyhetsbrev och exponeras på Regionbibliotekets webbplats. 
Målet är att få fler, såväl bibliotekspersonal som beslutsfattare, politiker och 
tänkbara samarbetsparter, att inse bibliotekens roll och möjligheter vad gäller 
integration och utveckling av flerspråkig kompetens. Syftet är att sprida 
kunskaper, erfarenheter och goda exempel och skapa grogrund för lokalt 
samarbete. Projektet har en extern vetenskaplig utvärderare, docent Lisbeth 
Eriksson från Linköpings universitet, som följt processen och påbörjat sin 
utvärdering av kurserna.  
 
I detta paper kommer vi, projektledarna, att presentera lite av våra erfarenheter 
och problematisera några aspekter av projektet. Vi utgår från några frågor:  
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* Vad är ett mångspråkigt, lokal-globalt bibliotek?  
* Hur har kurserna inom projektet och projektet som sådant fungerat 
hittills?  
* Vilka metoder kan rekommenderas i det vardagliga arbetet? 
* Biblioteket som minne och arena för fler röster 
* Den problematiska mediaförsörjningen 
 

 
Vad är ett mångspråkigt, lokal-globalt bibliotek 
 

”Frihet, välfärd, samhällelig och personlig utveckling är grundläggande 
mänskliga värden. De kan bara förverkligas genom välinformerade 
medborgare med möjlighet att utöva sina demokratiska rättigheter och 
därigenom spela en aktiv roll i samhällslivet. Medborgarnas egna 
deltagande i utvecklingen av demokratin är beroende av en fullgod 
utbildning samt en fri och obegränsad tillgång till kunskap, tankar, kultur 
och information. Folkbiblioteket som lokalt kunskapscentrum utgör en 
grundförutsättning för ett livslångt lärande, ett självständigt 
ställningstagande och en kulturell utveckling 
för den enskilde och för olika grupper i samhället.” 
(Inledningen till UNESCOs Folkbiblioteksmanifest) 

 
Att utveckla folkbibliotekens kompetens och verksamhet så att de kan leva upp 
till UNESCOs Folkbiblioteksmanifest och kraven i det mångspråkiga samhälle 
som Sverige nu är, är en utmaning och en nödvändighet för folkbiblioteken. Vad 
som behövs för att ett bibliotek med rätta ska kunna kalla sig ett mångspråkigt 
bibliotek är en djup och ständigt updaterad kunskap om sitt närområde, ett öra 
öppet för att lyssna på önskemål från enskilda och grupper och en så bred 
språkkompetens bland personalen som möjligt. Det ska självklart även omfatta 
de enligt lag inhemska minoritetsspråken och visa medvetenhet om dessa språks 
särställning. 
Givetvis betyder bibliotekets tillgängliggörande av IT-tekniken och då 
framförallt internet en enorm serviceförbättring för den som söker nyheter, 
kontakter och kultur från klotets alla hörn på alla världens språk. Teknikens 
betydelse i detta sammanhang går inte att överskatta och den måste bejakas av 
biblioteken inte bara i retorik utan i tillräckligt stort antal datorer och 
personaltimmar. Jämsides med utvecklandet av det mångspråkiga biblioteket är 
överbryggandet av digitala klyftor folkbibliotekens största utmaning och 
ödesfråga. Många datorer, scanner, färgskrivare och trådlöst nätverk och 
framförallt hjälp, kompetent personal, att handha allt detta är ett måste för alla 
bibliotek.   
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I projektet har vi sammanställt en mall för närområdeskartläggning. Den finns 
att hämta på ningen Mångspråkiga biblioteket. Det kan vara ett hjälpmedel att 
etablera kontakter lokalt. Avgörande för framgång vad gäller nätverk och 
samverkan är att man avsätter tid för att behålla befintliga nätverk och aktivt 
arbetar för att skapa nya kontakter. Då finns det en grund för att bli ett 
dynamiskt, alltid föränderligt lokal-globalt bibliotek. Vårt systerprojekt 
”Libraries for all” inom EU Grundtvig programmet, med Biskopsgården i 
Göteborg, som modellbibliotek, har arbetat med en mångspråkig referensgrupp 
av boende. Det har visat sig vara en bra väg att knyta breda kontakter och har 
resulterat i många nya initiativ och det är ett arbetssätt vi vill rekommendera. 
 
En viktig utgångspunkt för vårt projekt har varit att samla en grupp partners på 
regional och central nivå. Det har varit ett sätt för oss att få nya perspektiv på 
biblioteksverksamheten och har givit oss värdefulla nya idéer. Ett sådant arbete 
tar tid och vi har ännu bara kommit en bit på vägen. Men vi tror att det är genom 
samarbete på alla nivåer som biblioteken i framtiden kan utvecklas och bli 
verkliga mångspråkiga mötesplatser och en betydelsefull del av framväxten av 
ett Sverige som inser att mångspråkighet är en tillgång, såväl för individen som 
samhället, och en viktig väg till internationalisering. Det goda mångspråkiga 
biblioteket behöver både kompetens och pengar och båda kräver ofta en 
förändring av attityder hos personal och politiker som råder över fördelningen 
av ekonomiska medel. Men inom projektet har vi exempel som visar att 
bibliotek även utan ett tillskott av medel kan utvecklas för att ge bättre 
mångspråkig service och bli en kraft i en lokal utveckling. Det handlar om att 
göra medvetna prioriteringar och se sitt arbete som en del av en nödvändig 
utveckling av demokratin. Men detta är ändå något som måste få kosta för 
biblioteken. Givetvis är det betydligt dyrare att hålla med mediabestånd på tjugo 
språk istället för ett. Politiker och andra makthavare måste inse att ett bibliotek 
som verkligen är för alla kostar mer än ett som bara är för majoriteten.  
 
Gång på gång under valrörelsen 2010 har politiker från båda de politiska 
blocken betonat att ”utanförskap” eller ”klyftor” måste minska. Forskare har 
påpekat svårigheten för nya svenskar att känna delaktighet, delta i politiska 
partiers arbete m.m. Det finns en böjelse att skuldbelägga de som t.ex. inte röstar 
i valen. Det tenderar att osynliggöra eller legitimera både diskriminering på 
grund av etnicitet eller ras och andra strukturella skillnader i samhället. De 
klyftor som finns mellan demokratins formella fri- och rättigheter och dess 
konkreta utfall är idag, efter valet 2010 helt uppenbara.1 Biblioteken kan spela 
en viktig roll som lokala demokratirum med plats för att hämta kunskap och föra 
dialog – en plats i offentligheten där nya röster får utrymme att höras.   
 
                                                 
1 Magnus Dahlstedt, ”Inflytande och politisk jämlikhet”, s. 148-166 gör en genomgång av aktuell forskning inom 
området i Etnicitet. Perspektiv på samhället, red. Abby Peterson & Mikael Hjerm. Lund: Gleerups 2007.  
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Hur har kurserna inom projektet och projektet som sådant fungerat? 
 
Den vetenskapliga utvärderingen är ännu inte klar men vi har tagit del av de 
synpunkter kursdeltagarna förmedlat. Det visar sig att de har varit positiva till 
kompetensutvecklingen som sådan och uppskattat de nätverk som bildats. 
Innehållet har det funnits en del skilda åsikter om. En del har önskat mer av 
teoretiska perspektiv andra har tyckt det varit för mycket av sådana inslag. Vi 
ser de reaktionerna som ett utslag av att deltagarna har haft mycket olika 
bakgrundskunskaper. Något som också varit uppenbart är att deltagarna i de 
längre kurserna, Expertkursen och Kulturpedagogiken har haft olika möjligheter 
att avsätta tid för de egna projektarbeten som ingått. I de större biblioteken, och 
delvis även i de mindre, innebär det att ledningen inte medvetet prioriterat och 
aktivt stött deltagande i kompetensutvecklingen. Attityderna kring vikten av en 
medvetens satsning är svåra att förändra hos inblandade på alla nivåer. Men det 
är också ett faktum att många mindre bibliotek har så ytterst begränsade resurser 
att det inte går att låta någon gå en så pass omfattande kurs med bibehållna 
öppettider för biblioteket, d.v.s. deltagande är uteslutet. Detta är ett generellt 
problem, som bör lyftas nu när vi ska få en nationell bibliotekspolitik. 
 
En styrka för projektet har varit den styrgrupp och den referensgrupp vi haft. 
Styrgruppen har bestått av bibliotekscheferna i fyra stora kommuner; Göteborg, 
Borås, Trollhättan och Mölndal, kultursamordnaren i Skaraborg och 
mångkulturkonsulenten vi Kultur i väst. Gruppen har bistått med viktig lokal 
förankring och genom chefernas medverkan har projektet fått behövlig status 
internt inom regionbiblioteket. Till referensgruppen har samtliga av projektets 
samarbetsparter inbjudits. Inte alla har deltagit men de som kommit till de sex 
möten vi hittills haft har varit mycket engagerade och vi har haft fina samtal som 
kunnat fördjupa samverkan. Vilka som varit aktiva har varierat över tid och det 
är helt klart att de samarbetsparter som har en direkt uppgift i projektet är de 
som känner behov av att träffa oss och utforma sin medverkan. En lärdom skulle 
kunna vara att redan från början utmejsla varje samarbetsparts del i projektet 
tydligare. Men det behövs å andra sidan tid för att komma fram till varje 
organisations intresse av fördjupad samverkan, vad man vill och kan bidra med 
och så vidare.  
 
Ett problem för projektet som sådant är att det tillkom genom ett lokalt initiativ 
av de två projektledarna, som då var anställda inom Göteborgs 
folkbiblioteksnätverk. Tanken var från början att det enbart skulle omfatta 
Göteborg. Men Göteborgs Stadsbibliotek bollade vidare till Regionbiblioteket. 
Det har sedan blivit allt mer uppenbart att projektet inte blivit tillräckligt 
förankrat i det regionala sammanhanget. Attityderna kring vikten av en 
medvetens satsning på området har långt ifrån genomsyrat den organisation som 
varit huvudman för projektet. 
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Vilka metoder har fungerat bäst? 
  
Inga nya metoder eller verksamheter har utvecklats inom projektet utan genom 
erfarenhetsutbyte, såväl mellan kursdeltagarna som kollegor och samarbetsparter 
över hela landet, har vi samlat diskuterat och i viss mån vidareutvecklat sådant 
som visat sig fungera bra.  
 
En viktig del i detta är den erfarenhetsbank, med magisteruppsatser, 
projektutvärderingar med mera, som finns på ningen Mångspråkiga biblioteket, 
och som förhoppningsvis ska växa och finnas kvar även efter projektets 
avslutande.   
 
Kursutvärderingen visar en stor uppskattning av de personliga 
erfarenhetsutbyten som, framförallt de ingående internaten, gett möjlighet till.  
Inget unikt för dessa kurser utan en allmän erfarenhet som visar hur viktigt det 
är med mötesplatser och nätverk för verksamhetsutveckling av alla de slag. 
 
Ett gemensamt drag i de metoder vi vill föra fram är att alla inbjuds att delta. 
Det gör biblioteken till viktiga mötesplatser och interkulturella arenor där 
dialog, samarbete och möten kan äga rum. Att de aktiviteter som erbjuds är 
öppna för alla är viktigt både praktiskt och sett ur ett teoretiskt perspektiv. 
Forskning visar att all kategorisering av människor tenderar att skapa skiljelinjer 
mellan ”vi” och ”dom”. Att vi ständigt är osäkra på vilket ”politiskt korrekt” ord 
vi ska använda när vi försöker benämna grupper är ett tecken på ett problem där 
ett byte av ord inte hjälper långt. I vårt samtida tal om t.ex. invandrare är det lätt 
att en variationsrik samling människor omvandlas till ett socialt och kulturellt 
degraderat kollektiv. Etnicitet liksom kultur och identitet är dynamiska fenomen 
som utvecklas, men som om de förstås som något statiskt, som något 
oföränderligt, verkar konserverande. När kultur används är det lätt att det förstås 
som något traditionellt och lägre stående i för hållande till ”den 
avtraditionaliserade svenska ’kulturen’ som samtidigt tenderar att framträda som 
enhetlig och modern”. De kulturgränser som formuleras bygger ofta på 
kontrastering och understödjer uppkomsten av en social rangordning av 
människor.2  
 
Biblioteken som ger alla sina besökare en individuell service är väl lämpade att 
bryta ett förminskande schablontänkande och istället möta människor med alla 
deras olika behov och önskemål. De metoder vi har funnit vara mest 

                                                 
2 Abby Peterson och Alexandra Ålund ”Etniciteter: Ras, klass, identitet och kultur”, s. 11-22 för en diskussion av 
begrepp och aktuella teorier i Etnicitet. Perspektiv på samhället, red. Abby Peterson & Mikael Hjerm. Lund: 
Gleerups 2007, citatet s. 18.  
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framgångsrika är inte nya utan har vuxit fram vid lokala bibliotek under en lång 
tid: 
 
Våga klicka - enkla datakurser för att överbrygga den digitala klyftan 

Problemet med den digitala klyftan har blivit mer och mer uppmärksammat. 
Biblioteken började redan i slutet av 90-talet med enkla datakurser, då oftast 
avsedda för seniorer och anordnade av en förening son speciellt arbetade med att 
få äldre att använda datorer. Biblioteken i Gamlestaden och Kortedala, 
stadsdelsbibliotek i Göteborg, sökte då pengar för fler på varandra följande 
projekt för att kunna erbjuda enkla datakurser för alla och då  framförallt till 
personer med annat modersmål än svenska. Under några år bedrevs kurser 
förutom på svenska även på arabiska, persiska, somaliska, serbokroatiska, 
kinesiska m fl språk. Dock visade det sig att de flesta med annat modersmål än 
svenska ville ha kursen på svenska för att samtidigt få träna språket. 
 
Upplägget av kurserna har varierat något men i princip är innehållet två 
kurstillfällen med det mest elementära, att hantera musen, windows och att 
skriva och spara text.  Sedan två kurstillfällen med internet, inklusive att söka på 
bibliotekets webbplats och katalog och att skaffa sig en email och använda den. 
Efter mer än tio år är det fortfarande oftast kö till dessa kurser och bara i 
stadsdelen Kortedala  har över 3000 personer deltagit hittills. Nyckeln till 
framgången är att kurserna är gratis, börjar från noll, kräver inga som helst 
förkunskaper, vilket andra kurser ofta gör som till exempel börjar direkt med 
internet. Fler och fler bibliotek erbjuder dessa enkla kurser för alla som inte fått 
chansen att ta till sig IT-tekniken genom skola eller arbete och det kommer 
länge till att vara väldigt många och en stor del av dem kommer från andra 
länder. 
 
Språkcaféer/konversationsträning  

”Språkcafé” är en pedagogisk metod som har sitt ursprung i Kortedala bibliotek.  
Bakgrunden var att man sedan slutet av 90-talet haft enkla datakurser, ”Våga 
klicka”. Efter några år infördes en kaffepaus i kurserna för att deltagarna skulle 
få koppla av lite. Det visade sig snabbt att dessa pauser blev längre och längre 
och hade ett egenvärde som samtal över alla gränser vad gäller språk, ålder, 
bakgrund.  Detta kombinerat med att biblioteket får många förfrågningar från 
personer som behöver träna att prata svenska och därför ville praktisera på 
biblioteket, ledde till att man startade ”Café Ordbron – samtal på lätt svenska”.  
 
Man bjuder in till samtal under någon eftermiddagstimme en gång i veckan. 
Oftast har man något tema, såsom något aktuellt just då, någon stundande högtid 
eller något speciellt ämne.  Ibland bjuder man in någon gäst till exempel från 
Apoteket, någon organisation eller myndighet. Hela tiden gäller att de som 
”leder” samtalet ser till att alla får chansen att prata och att hantera situationen så 
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att det hela inte blir alltför personligt eller konfliktfyllt vad gäller politik och 
religion. Det innebär inte att sådana ämnen undviks utan att man skapar en 
atmosfär av samtal och inte diskussion. Nu är det många bibliotek såväl i 
Göteborg som resten av landet som bjuder in till språkcafé. Upplägg och 
innehåll varierar, ibland är det bibliotekspersonal som leder samtalen och i andra 
fall är det olika NGO som står för verksamheten. Antalet deltagare varierar 
mycket från gång till gång och mellan biblioteken. Det finns de deltagare i 
Göteborg som åker runt mellan biblioteken för att kunna vara med vid så många 
tillfällen som möjligt under veckan, vilket visar på en hög ambitionsnivå när det 
gäller att lära sig svenska och att det är en uppskattad verksamhet. 
 
Inom projektet finns nu ett försök att arbeta mer metodiskt med så kallade 
Sokratiska samtal vilket är samtal styrt kring ett ämne där syftet är att samtalet 
ska fördjupas utan att bli en debatt med något rätt eller fel. Deltagarna ska tala 
utifrån sitt eget bagage och gärna ta exempel ur sitt vardagsliv samt att vara 
aktiva lyssnare. Syftet med att föra in Sokratiskt samtal är att utveckla de redan 
fungerande språkcaféerna för att få en större variation på träffarna, att  
deltagarna ska utöka sitt ordförråd utan att det ska bli någon skolsituation samt 
att  det ska bli ett sätt att stärka självkänslan. 
 
Livslångt lärande – stöd och handledning i lärmiljöer för vuxna 

För den som kommer ny till Sverige är första steget in i det svenska samhället 
att lära sig språket. Kommer man som flykting, vilket numera är en väldigt liten 
del av invandringen, får man ganska omgående börja på svenskkurs och går där 
på heltid med betalning. För övriga gäller att svenskundervisningen är gratis, 
men sin försörjning får man ordna genom arbete eller annat sätt. Många behöver 
även komplettera sin utbildning och skolunderbyggnad på olika nivåer alltifrån 
grundskola till högskola eller yrkesutbildning. Detta ställer stora krav på 
folkbiblioteken vad gäller media, IT och personal, eftersom de olika skolorna 
ytterst sällan har egna bibliotek. 
 
Många bibliotek har tagit sig an denna uppgift, ibland med projektmedel, och 
ibland som del av ordinarie verksamhet, vilket det givetvis borde vara. I 
Göteborg, exempelvis, pågår sedan 2003, ett projekt vid flera bibliotek med 
service speciellt riktad till de vuxna som håller på att lära sig svenska och de 
som studerar på grundskole- och gymnasienivå. Verksamheten består av 
mediainköp, kurser, handledning och erbjudande av data- och studiemiljö. 
Mediainköpen avser alla typer av material för svenskinlärning och även för 
inlärning av engelska utan att behöva kunna svenska, d.v.s. exempelvis 
engelskkurs ”på” arabiska, persiska med flera språk. Dessutom köps skolböcker 
för grundskola och gymnasium på svenska och där det är möjligt även på 
respektive språk. Inom projektet jobbar man med såväl enkla datakurser som 
språkcaféer såsom de beskrivits ovan, dessutom ger man individuell 
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handledning i IT-hantering, informationssökning och studier vid bestämda tider 
ett antal timmar i veckan. Detta sker i den speciella studie och IT-miljö som 
dessa bibliotek har, innehållande viss referenslitteratur och ett antal datorer 
enbart avsedda för vuxenstuderande. 
 
Läxhjälp – för barn och vuxenstuderande med stöd i svenska språket  
På de lägre skolstadierna förekommer i stort sett inga läxor i de svenska 
skolorna, däremot har elever på högstadiet och gymnasiet och inom 
vuxenutbildningen hemuppgifter som de på grund av egna eller föräldrars 
bristande kunskaper framförallt vad gäller svenska kan ha svårt att klara. 
Folkbibliotek i områden med många invandrare erbjuder därför ofta läxhjälp 
någon gång i veckan. Vanligen är det någon NGO som står för verksamheten 
som sköts av frivilliga, ofta studenter eller pensionärer. Detta är en mycket 
uppskattad verksamhet av både ungdomar och vuxenstuderande. För 
bibliotekspersonalen är det en avlastning att kunna hänvisa till dessa tider för 
läxhjälp eller de ovan nämnda handledningstiderna när man inte hinner hjälpa 
hela vägen under den ordinarie tjänstgöringen då köerna växer vid infodisken.  
Vid några bibliotek är läxhjälpen mer specialiserad till exempel inriktad på 
naturvetenskap eller matematik, men i de flesta fall försöker de 
frivilligarbetande med gemensamma krafter och med hjälp av biblioteks resurser 
att klara alla ämnen och det brukar gå bra. Det som är viktigt att tänka på med 
läxhjälpen är att det ska just vara en hjälp inte att man gör läxan, skriver 
uppsatsen, eller löser talen åt eleven. Man ska vara handledare och pedagog inte 
den som gör jobbet.   
 
Berättande/högläsning   

Sagoberättande i olika former har prövats på många bibliotek, här följer några 
exempel på framgångsrika metoder. Att berätta folksagor på enkel svenska och 
dramatisera och illustrera berättandet åskådligt gör att alla förstår och fängslas 
av historien. Ofta känner barnen igen den som en egen folksaga fast i en annan 
miljö, med andra djur och annan natur. Barnen får på så sätt en gemensam 
upplevelse samtidigt som det blir ett utbyte över kulturgränser och en insikt om 
att mycket är gemensamt och allmänmänskligt.  
 
ALLAS BARNBARN , www.allasbarnbarn.nu är ett projekt som pågått sedan 
början av 2000-talet på initiativ av olika pensionärsorganisationer. Idén är att 
äldre personer regelbundet besöker förskolor och samlar en grupp barn som man 
läser och berättar för. Med detta vill man skapa läslust hos barn redan innan 
dessa själva kan läsa, påverka barns språkutveckling, stimulera barns språkliga 
kommunikation och skapa möten mellan generationer och etniska kulturer. 
Syftet med själva projektet är att skapa förutsättningar för att uppnå målen, 
främst genom att skapa nätverk för samverkan, ge förberedelse för 
läsverksamheten för den som är gäst i förskolan, ge tips om god barnlitteratur 
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och metoder för högläsning och berättande. Pensionärer samarbetar med 
yrkesverksamma bibliotekarier och förskollärare i förskolorna. Ett gemensamt 
intresse är barns språkutveckling och att väcka läslusta samt skapa 
generationsmöten. En barnbibliotekarie i kommunen/kommundelen är "spindel i 
nätet". Ännu så länge har metoden varit mycket framgångsrik då det gäller att 
berätta på svenska på många orter i landet. Försök att har gjorts och extra 
projektmedel beviljats för att engagera personer som kan läsa och berätta på 
andra språk än svenska men ännu så länge har detta inte riktigt kommit igång 
Inom projektet Det mångspråkiga biblioteket satsar nu Skövde Stadsbibliotek på 
att få igång en sådan verksamhet, som rimligen borde kunna bli mycket 
framgångsrik bara man hittar rätt ingångar och når intresserade personer. 
 
Många bibliotek anordnar sago- och berättarstunder på olika språk. Ibland finns 
språkkompetensen bland personalen i andra fall samarbetar man med 
förskolelärare och föräldrar som antingen håller i sagostunderna eller spelar in 
sagor som sedan kan användas på biblioteket. Så har man till exempel vid 
stadsbiblioteket i Vänersborg sagostunder på olika modersmål på biblioteket, på 
lördagar. Detta startade hösten 2009 och har hittills varit på fyra språk, albanska, 
kroatiska, ryska samt tigrinja. Under våren tillkommer sagostunder på somaliska 
och arli/romani. Sagostunderna har blivit en mötesplats för föräldrarna och 
biblioteket har i och med detta fått nya besökare/låntagare. Eftersom sagoläsarna 
är föräldrar till barn på förskolor inom ett rektorsområde i staden innebär det att 
man tillsammans både tar vara på och synliggör mångfalden inom kommunen. 
 
Dessa sagostunder är en del, eller en följd, av ett sagoinläsningsprojekt, där 
samma sagoläsare, det vill säga föräldrar med olika modersmål till barn i 
förskolan, läst in sagor i mp3-format. Dessa inläsningar finns idag ute på 
förskolorna, i sagohörnor, där barnen kan lyssna på en saga på sitt modersmål i 
en mp3-spelare med lurar. Inläsningarna finns även som cd-skivor på 
biblioteket, till utlån. Inläsandet fortsätter med hjälp av pedagogerna på 
förskolorna. Detta sagoprojektet i stort, med både sagostunder och inläsningar, 
är i sig en följd av många års arbete kring mångspråkighet inom förskolan i 
samverkan med biblioteket. Även Biskopsgårdens bibliotek i Göteborg har ett 
liknande projekt med sagoläsning på olika språk på lördagar. Önskvärt är 
givetvis att detta inte bara sker i projektform utan blir en naturlig och finansierad 
del av ordinarie verksamhet precis som sagostunder på svenska. 
 
Ett problem är att om biblioteket bjuder in till evenemang för barn på annat 
språk än svenska så måste det ske på lördagar och förutsätter att föräldrarna 
finner detta viktigt och prioriterar det framför allt annat som ska ske när man är 
ledig. Detta eftersom de flesta barn under veckan är i förskolan och där finns 
inte personal tillräckligt för att kunna gå med bara några barn ur en viss 
språkgrupp till biblioteket. Ett sätt att lösa detta har med framgång prövats i 
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Kortedala i Göteborg. Man hör efter vilka språk som är aktuella inom förskolan 
och de första skolåren och anlitar sedan sagoläsare på de språken i så stor 
utsträckning som möjligt. De går oftast att hitta bland personal inom biblioteket 
och den övriga förvaltningspersonalen, framförallt inom städavdelningen. Så 
bjuder man in till en dag per termin och på biblioteket då man läser och berättar 
utifrån samma tema eller författare på samma gång. Tyvärr är detta alltför 
krävande organisatoriskt och tidsmässigt för att kunna genomföras oftare inom 
nuvarande ekonomiska ramar. Men det går säkert att utveckla varianter av detta 
i mindre skala. 
 
Biblioteket som minne och arena för nya röster 
 
Inom en av våra kurser, Kulturpedagogik, har vi prövat ett nytt sätt att arbeta. 
Syftet har varit att i en bred lokal samtidsdokumentation synliggöra alla delar av 
vårt nya Sverige. Under kursen har drygt 20 biblioteksanställda under våren 
2010 inspirerats av pedagoger vid två av projektets partners, Världskulturmuseet 
och Mångkulturellt Center i Fittja. Syftet var att försöka introducera mer 
kreativa inslag i biblioteksarbete för att få fler röster at höras i offentligheten.  
 
Mångkulturellt Center, MKC i Fittja är ett lokalt initiativ i Botkyrka. Centret är 
specialiserat på forskning om vardagsrasism, strukturell diskriminering, 
representation och exkludering. Forskningsresultat förs ut till de bosatta i 
området som på olika sätt inbjuds att medverka i de utställningar som görs vid 
centret genom att bidra med sina berättelser. Tema för utställningar har varit 
t.ex. ”Blod”, ”Hår”, och ”Familj”. Skolor i området besöker sedan 
utställningarna och barnen får i sin tur lägga till sina reaktioner. MKC driver 
tillsammans med Nordiska museet projektet ”Att minnas migrationen” där man 
försöker få människor över hela landet att skriva ner sina berättelser. 
 
Världskulturmuseets pedagogiska plattform betonar vikten av att dra in 
besökarna och lägga till deras berättelser och reaktioner i utställningarna. 
Nyckelbegrepp är: demokrati, allas rätt att uttrycka sig, att bygga identitet och 
lära sig se ur olika perspektiv. Genom ett aktivt utåtriktat arbete har museet 
lycktas nå en ung publik – sextio procent av besökarna är under 30 år.  
 
Inspiration för ett nytt sätt att arbeta har vi även hämtat i Fisksätra, Nacka 
kommun. Biblioteket där har börjat bygga upp ett lokalt arkiv/museum. Den 
mångspråkiga och mångkulturella befolkningen i området uppmuntras att bidra 
med sina berättelser som bl.a. videofilmas.  
 
En teoretisk grund för vårt arbete med att främja lokal samtidsdokumentation är 
att vem som skriver historia och hur den skrivs är en central fråga av stor vikt 
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för en demokratisk utveckling. De föreställda gemenskaper3 som skapas 
domineras av privilegierade grupper som tenderar att befästa sina egna 
perspektiv och intressen. Det är därför avgörande att försöka öppna 
historieskrivningen och inkludera berättelser och perspektiv hos individer och 
grupper som är marginaliserade i ett samhälle. Arkiv och bibliotek kan kallas 
minnesinstitutioner och är platser för att samla och bevara minnen. De 
tillgängliggör minnen av människor över tid och rum. Då vissa minnen 
exkluderas från dessa platser handlar det om maktrelationer. En minnesplats 
existerar bara genom ett samhälles avsikt och vilja att bevara den. Mario J. 
Valdes argumenterar för att ”historia” är ”effektiv” bara när den används och är 
användbar för tilltänkta läsare. Detta grundas i insikten att vi i vår nutid 
påverkas av vår uppfattning om det förflutna.4 Man kan argumentera på ett 
likartat sätt vad gäller bibliotek som minnesinstitutioner. Det är en utmaning för 
bibliotek att bli platser för minnen som speglar sitt lokalsamhälle i all dess 
mångfald. 
 
Frågor som kan ställas i anslutning till det vi försökt utveckla under kursen i 
Kulturpedagogik kan formuleras på följande sätt: 

• Kan bibliotek bidra till att förändra den historia som ger en bild av 
samhället idag? 

• Behöver vi tänka på bibliotek och arkiv på nya sätt om de ska kunna vara 
en källa för att skriva en mer ”öppen” eller ”effektiv” historia?  

• Har bibliotek i områden med en mångspråkig och mångkulturell 
befolkning speciella möjligheter och ansvar? 

• Hur kan bibliotek bygga lokala samlingar och skapa arenor som bidrar till 
att stärka  nu marginella röster? 

 
Under kursen i Kulturpedagogik har deltagarna arbetat för att ta fram ett lokalt 
projekt som de ska genomföra under denna termin, ht 2010. Vi har alltså ännu 
inte sett alla resultat. Men i Vara kommun har Kautar Jaballah redan omsatt 
idéerna genom att i anslutning till ett annat pågående projekt, Vara Ambassadör, 
göra en film där människor som bor i Vara berättar sin historia. Berättelser från 
de som bott på platsen i generationer blandas med personer och familjer som 
nyligen kommit till Vara från andra delar av världen.5 
 
                                                 
3  Begreppet ”föreställd gemenskap” etablerades av Benedict Anderson i en bok med titeln  Imagined Comunity 
som först publicerades 1983. Begreppet har fått en bred spridning och avser den process varunder en nationell 
identitet konstrueras.  
4 En metod för att skriva en ”effektiv”, ”öppen” historia och att skriva ”mothistoria” har 
presenterats av Mario J. Valdes och Linda Hutcheon i  Rethinking Literary History. A 

Dialogue on Theory. New York: Oxford University Press 2002. Begreppen har använts av 
Lisbeth Stenberg i I kärlekens namn … Människosynen, den nya kvinnan och framtidens 

samhälle i fem litteraturdebatter 1881-1909. Stockholm: Normal 2009. 
5  Har du rötter i dina fötter – livshistorier från Vara kommun Video, Vara 2010. 
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Ett viktigt syfte med kursen har varit att medverka till samarbete mellan 
bibliotek och andra lokala, regionala och centrala aktörer. Under projektets gång 
har vi kommit i kontakt med två projekt som arbetar i samma riktning. 
”Kulturarvet och toleransen” genomförs av Sveriges Hembygdsförbund. Målet 
är att förbereda och samla försvarare av demokratiska värden mot rädsla för 
människor som kommer från andra kulturer. Kulturarvet visas fram som en 
dynamisk kraft som kan bidra till generositet och verka inkluderande. 
Länsstyrelserna i Sverige driver projektet ”Kompass” som har likartade 
målsättningar. 
 
Biblioteken har idag möjligheter att hitta nya samarbetsparter och spela en 
avgörande roll i ett lokalt samarbete som kan bidra till att skapa och 
dokumentera ett rikt, mångfaldigt kulturarv för framtiden. Det är en vision som 
vi under projektets gång kunnat börja se konturerna av och formulera och som vi 
hoppas ska kunna börja förverkligas på några platser genom de frön som såtts 
under kursen i Kulturpedagogik.  
 
Den problematiska mediaförsörjning 
 
En del av Expertkursen fokuserade på media med bland annat besök vid 
Internationella Biblioteket och Centrum för Lättläst i Stockholm, genomgång av 
vissa databaser, och en presentation av Ann- Christine Brunnströms 
undersökning ”Mer nytta än Nöje”. Denna undersökning var också 
utgångspunkten för det paper som i samarbete med ESME-projektet 
presenterades vid IFLA konferensen i Göteborg. Det finns att hämta på IFLAs 
webbplats i tysk och engelsk version.  
 
Att tillgången till böcker på andra språk än svenska är ett akut problem för 
många bibliotek och att man är mycket frustrerad av situationen har under 
kursen framkommit med all önskvärd tydlighet och diskussionerna har varit 
livliga.  Det finns en klar motsättning mellan de centrala instansernas mål att 
minska depålåneverksamheten och istället få titelbeställningar och 
låntagarnas/bibliotekens starka behov och önskan att böckerna ska finnas på 
hyllan i det lokala biblioteket och ständigt förnyas. Men det har inte legat inom 
projektets mandat att ta tag i detta utan vi kan bara förmedla missnöjet och 
önskemålen till regionbiblioteket, som måste lösa detta i dialog med 
kommunerna och IB.  
 
Biblioteken måste kontinuerligt undersöka mer i detalj hur de olika utländska 
bestånden används för att sedan låta resultaten utgöra grundval för nya 
medieinköp/depålån ställt i relation till den ständigt föränderliga demografiska 
situationen i närområdet. Man bör också jobba mer aktivt med att hitta 
tillförlitliga inköpskällor och kanaler på de aktuella språken. Detta arbete borde 
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organiseras på nationell eller nordisk nivå för att bli tillräckligt kompetent och 
effektivt skött. Det är inte rimligt att varje kommunbibliotek ska bygga upp den 
kompetens och det nätverk som fodras för en god biblioteksservice på alla de 
språk som nu talas in landet. Samtidigt innebär internet helt nya och större 
möjligheter för varje bibliotek att handla böcker på många de aktuella språken 
på nätet, en möjlighet som ännu så länge utnyttjas dåligt. 
 
Tyvärr är detta för folkbiblioteken livsviktiga behov av större resurser, 
rationalisering, kompetens och samordning helt negligerat i KBs beskrivning av 
sitt nya uppdrag. Detta är mycket oroväckande. Här behövs massor av 
påtryckningar och attitydpåverkan, men då räcker inga enstaka projekt utan 
kraven måste komma från alla de biblioteksgräsrötter som gör sin 
områdesanalys och inser att bibliotekets mediabestånd borde se rätt annorlunda 
för att motsvara lokalsamhällets behov.  Det handlar om en ny avvägning mellan 
lokala, regionala och centrala inköp och cirkulationsordningar. 
 
 
Sammanfattning  
 
Hur väl projektet fyllt sina syften och nått målen överlämnar vi åt utvärderaren 
Lisbeth Ericsson att avgöra. Men sammanfattningsvis kan vi konstatera följande: 
 
* Kursdeltagarna har i stort sett varit mycket nöjda. 
 
* Tack vare IFLA, Bok&Bibliotek, Mötesplatskonferens, nyhetbrev, ningen och 
deltagande i andra möten och konferenser, samt produktion av trycksaker har 
information om projektets existens och innehåll fått stor spridning 
 
* Nya metoder och projekt har knappast utarbetats eller hunnit slutföras av 
kursdeltagarna i den utsträckning vi hoppats under projekttiden. 
 
* Kulturpedagogiken är ett försök att utveckla bibliotekens arbete kring 
kulturarvsfrågor men tiden i projektet har inte räckt för att göra mer än så några 
frön.  
 
* Kursdeltagarnas pressade arbetssituation är ett problem. 
 
* Inte heller alla formella samarbetsparter har deltagit så aktivt som vi förväntat. 
 
* Mediaförsörjningen är ett stort och komplext problem som ligger utanför 
projektets mandat, men hela tiden kommit upp. 
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* Förhoppningsvis kommer de önskemål och erfarenheter som deltagarna 
framfört till ansvariga på Regionbiblioteket att tas till vara och verksamheten 
vad gäller attitydpåverkan/förankring, utbildning, nätverk och mediaförsörjning 
förbättras och finna långsiktigt hållbara former. 
 
* Intresset från andra bibliotek/regioner/län och även internationellt är stort och 
leder förhoppningsvis till att liknande utbildningar kommer anordnas för 
bibliotekspersonal i när och fjärran. 


