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Reserapport till Svensk Biblioteksförening 
 

Lyft ordkonsten tillsammans!  
– ett kunskapsutbyte mellan Sverige och Finland 

 

De svenska resedeltagarna samt Monica Martens-Seppelin från Sydkustens ordkonstskola framför 

ingången till Sellobiblioteket i Esbo. 

Den 5-7 oktober 2016 besökte vi som jobbar med barn och unga på folk- och 

regionbibliotek i Sörmland och Gävleborg, Helsingfors och Esbo. Vi gjorde studiebesök 

på Annegårdens konstcentrum, Sellobiblioteket och Tove Janssons ateljé. Vi deltog i 

workshops och utbytte erfarenheter med varandra och med finlandssvenska 

bibliotekarier och ordkonstledare. Resan har gett oss en överblick över olika 

verksamheter för barn och unga i Sverige och Finland. Vi har fått nya kontakter och 

inspiration till att skapa ordkonst med barn och unga på våra bibliotek och 

litteraturhus. Sammanlagt hade resan 19 deltagare från Sverige och 14 Finlandssvenska 

deltagare. (se bilaga).   

Vi vill också rikta ett tack till Svensk biblioteksförening för att vi fått möjlighet att 

genomföra detta kunskapsutbyte mellan Sverige och Finland. 

Bakgrund 

Sedan flera år finns det ett utbyte mellan Ordkonstskolan vid Sydkustens landskapsförbund i 

Helsingfors och region -och länsbibliotekens barnkonsulenter i Mellansverige. Sedan några år 

ingår också Litteraturhuset Trampolin i Sandviken i Gävleborgs län i utbytet. Sydkustens 

Ordkonstskola var den inbjudande parten i vårt utbyte denna gång. 

Sydkustens landskapsförbunds uppdrag i Finland är att främja det svenska språket och den 

finlandssvenska befolkningens kultur och utbildning med fokus på barn och unga. Genom 

http://www.sydkusten.fi/start/
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Ordkonsten har Ordkonstskolan hittat en organisation och spännande metoder för att arbeta 

med barn, unga och skrivande och berättande. I de svenska folkbibliotekens läsfrämjande och 

litteraturfrämjande uppdrag är skrivandet och orden i högsta grad närvarande och det finns 

mycket att dela erfarenheter kring.  

För att få lite mer bibliotekskoppling under vår resa gjorde vi också ett studiebesök på 

Sellobiblioteket, ett välrenommerat bibliotek i Helsingforsregionen. Både Sörmland och 

Gävleborg är finska förvaltningsområden och vår finsktalande bibliotekarie fick (efter 

önskemål) en biblioteksvisning på finska, för att få möjlighet att träna på finska facktermer. 

Flera övriga deltagare i resan blev också peppade på att lära sig finska! 

 

Syfte med resan  

Syftet var att fördjupa samarbete med Ordkonstskolan och biblioteken i Helsingfors närhet 

genom att:  

 ge bibliotekspersonal i Gävleborg och Sörmland som arbetar med barn och unga 

möjlighet att ta del av den fina verksamhet som Ordkonstskolan bedriver.  

 lära av Ordkonstskolan som metodiskt arbetar med barns läsande och skrivande. 

 ge resedeltagarna möjlighet att utveckla yrkesrollen genom att delta i workshop under 

besök på Ordkonst.  

 ge biblioteken i Gävleborg och Sörmland möjlighet att berätta om sina bibliotek och 

verksamheter. 

 göra ett studiebesök på Sellobiblioteket i Esbo utanför Helsingfors och ge svensk 

bibliotekspersonal möjlighet till utbyte med finlandssvenska kollegor.   

Vi, arrangörerna tycker att syftet har uppnåtts vilket vi också kan se i den utvärdering som 

redovisas i denna rapport.  

Förberedelser  

Vi började för nästan ett år sedan med reseföreberedelser i form av många 

webbvideokonferenser med planering tillsammans med de finlandssvenska värdarna Monica 

Martens Seppelin, utvecklingschef vid Sydkustens landskapsförbund samt rektor för 

Sydkustens Ordkonstskola samt Susanne Ahlroth, överinspektör för bildningsväsendet vid 

Regionförvaltningsverket.  

Vi äskade medel från våra huvudmän Landstinget Sörmland och Region Gävleborg och 

skickade en ansökan om resestipendium till Svensk biblioteksförening om medel till resan, 

biljetter och annat praktiskt.  

 

Vi kontaktade bibliotekschefer och barnbiblioteksmedarbetare i våra län i början av året för 

att ta reda på om intresse fanns för en resa till Finland. I juni 2016 var alla deltagare på plats 

och då var det dags för resebrev till deltagarna. Mycket information var nödvändigt eftersom 

alla deltagare fanns i olika delar av Sverige och de flesta inte kände varandra.  
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Många deltagare har speciellt uppskattat den noggranna information som skickats ut i form av 

tre resebrev. Efter det inledande resebrevet, skickade vi ett brev om båtresan, telefonnummer, 

adresslista.  Ett annat om själva flygresan tillbaka från Helsingfors som transfer, incheckning, 

etc. Vi ville inte ta för givet att alla vet hur det går till.  

Vi startade också en dold facebookgrupp för att kunna kommunicera med varandra och som 

arrangörer funderade mycket över hur vi skulle kunna få struktur i reseprogrammet. 

 

Två saker bestämdes: 

Presentationer av aktuella projekt 

Deltagarna anmälde att ensamma eller i par presentera ett valfritt projekt eller en verksamhet 

från sitt bibliotek på 10 minuter. En version av PechaKucha vilket i sig är en utmaning att 

träna på, att hålla sig inom en mycket begränsad tidsram. De finska deltagarna fick liknande 

instruktioner. Vilka ämnen som presenterades framgår av programmet (se bilaga). 

 

Diskussionsgrupper blev specialuppdrag 

Vi bad deltagarna beskriva vad de skulle vilja diskutera med andra om eftersom vår ambition 

var att arrangera gruppdiskussioner. Detta visade sig sedan vara svårt att genomföra p g a 

tidsbegränsningen i programmet. Vi valde då att fokusera på ett ämne för diskussion som flera 

angett som intressant; Verksamhet för nyanlända barn och unga.  

 

Övriga diskussionsämnen togs tillvara på så sätt att vi skapade vi team med en (eller flera) 

sörmlänning och en gävleborgare och bad dem samtala och reflektera kring sitt gemensamma 

intresseämne under resan. Efter resan skickade de in sina reflektioner till oss arrangörer. 

  
Kartor som visar hur många kommuner från Sverige och Finland som var representerade i kunskapsutbytet.  
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Torsdagen den 6 oktober 
 

Efter att ha gått iland i Helsingfors den 6 oktober gick vi till Annegårdens konstcentrum för 

barn för välkommen, kaffe och presentation.  

Som introduktion presenterades språksituation och biblioteksorganisation i Sverige och 

Finland av Susanne Ahlroth från Regionförvaltningsverket och Victoria Lagerkvist från 

Länsbibliotek Sörmland (se bilagor). Susanne Ahlroth berättade att Finlands första 

bibliotekslag kom redan 1928 och det kommer en ny 2017. Det finns en biblioteksförordning 

från 2013 som är mer ingående och praktisk än lagen.  

 

Bibliotekslagen i Finland omfattar inte skolbibliotek och vetenskapliga bibliotek.  

Man har haft en kommunsammanslagning som inneburit att många små bibliotek har fått 

stänga och bokbussar har försvunnit. I Finland finns två nationalspråk, finska och svenska. 

 

Helsingfors stadsbibliotek har nationella uppgifter. Det finns 18 landskapsbibliotek som enligt 

förslag ska minska till 12 och byta namn till utvecklingsbibliotek med liknande uppgifter som 

de svenska regionbiblioteken. Det finns ett biblioteksnätverk som heter Helmet. Biblioteket 

för synskadade heter Celia.  Nytt centrumbibliotek är på gång och beräknas vara färdigt i 

slutet av 2018.  

Sedan var det dags för respektive lands presentationer (se bilaga). 

                           

Towe Karlsson från Strängnäs bibliotek   Josefine Tysklind och Sofia Eliasson, Bollnäs 

presenterar Silent Books på Annegårdens konstcentrum. Presenterar Bollnäs Orkaverkstad. 
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Annegårdens konstcentrum i Helsingfors (bild från 2012). 

Efter lunch i barnbokscaféet Haitula var det dags för rundvandring i Annegårdens lokaler 

under ledning av Nina Gran. Annegården är ett barnens konstcentrum i Helsingfors.  

Basen i verksamheten är 5x2. Annegårdens 5x2-konstkurser består av 2 lektioner i veckan 

under fem veckor (= 5 gånger) och är avgiftsfria konstkurser som Helsingfors kulturcentral 

ordnar för lågstadieklasser (åk 1-6) i Helsingfors stad. Eleverna indelas i flera små grupper 

och fokuserar på olika konstämnen, men ett konstämne per grupp under alla fem gånger. Den 

sista gången har man ofta gemensam så att alla i klassen får se vad de andra gjort i sina 

grupper. Man kan välja mellan allt från bildkonst och ordkonst till media och scenkonst, mm. 

Konstlärarna på Annegården är alla riktiga konstnärer, säger Monica Martens Seppelin.  

En sorts kulturgaranti i huvudstadsregionen, konstaterar vi.    

Annegården har också aktiviteter även under sommaren t ex Sommarpark, då man går utanför 

lokalen till parken utanför med olika verksamheter. 

 

http://www.annantalo.fi/sv/framsidan


6 

 

 
Plakett på bostadshuset där Tove Jansson hade sitt hem och sin ateljé. Foto: Carolina Åkerman Forselius. 
 

Tove Janssons ateljé 

Ett av de guldkorn som deltagarna framhåller i utvärderingen är besöket i Tove Janssons 

lägenhet/ateljé i Helsingfors. Den fantastiska lägenheten är en privatbostad och tack vara 

Ordkonstskolan så fick vi möjlighet att se den. Inga bilder fick tas och intrycket är det som 

man bär med sig i minnet. Towe Janssons brorsdotter Sofia Jansson berättade om sin berömda 

fasters liv och konstnärskap och vi fick möjlighet att ses oss om på egen hand.  

Fredagen den 7 oktober 

Sellobiblioteket i Esbo 

På fredagen tog vi tåget från Helsingfors till Esbo och Sellobiblioteket, som är en integrerad 

del av ett stort köpcenterområde i centrala Esbo. Där fick vi en rundvandring ledd av 

specialbibliotekarie Satu Nylund och barnbibliotekarie Sissel Ray, på svenska och finska 

eftersom en av våra deltagare önskat öva sin biblioteksfinska.  

http://www.tovejansson.com/index.html
http://www.tovejansson.com/index.html
http://www.helmet.fi/sellobiblioteket
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Specialbibliotekarie Satu Nylund visar västen för biblioteksmedarbetare på Sellobiblioteket.  

Intressant med Sellobiblioteket var dess indelning i evenemangsbiblioteket på våning ett där 

ljud var tillåtet av alla slag och det traditionella biblioteket på våning två där det skulle vara 

tyst. I evenemangsbiblioteket pågick stolsjympa för seniorer med flera biblioteksbesökare. Vi 

imponerades av det välbesökta ungdomsbiblioteket för 12 - 20-åringar som hade stor yta och 

bemannades av två bibliotekspersonal och två fritidsledarpersonal.  

Sellobiblioteket är med sina 1 miljon besökare/år det näst mest välbesökta i Finland (Åbo har 

flest besök). Typiskt för alla Esbobibliotek är också fördelningen 50 % fast anställda och  

50 % praktikanter (språk-, arbetslivs- och ungdomspraktikanter) vilket tillför ständigt ny 

kompetens till verksamheten. Allas specialkompetenser oavsett yrke och roll används. Bland 

besökarna finns många från Ryssland, Estland, Lettland, Litauen, Ungern och Somalia.   

Sellobiblioteket har också mycket verksamhet på olika språk, tack vare sina praktikanter. 

Speciellt är också att det finns en stor ryskspråkig mediesamling både på barnsidan och 

vuxensidan och särskild kompetens för den ryska samlingen. Intressant i barnbiblioteket var 

att där, förutom en vanlig informationsdisk också fanns en särskild dataspelsbemanning för att 

begränsa barnens skärmtid. Barnbiblioteket är alltid bemannat.  

En rolig aktivitet för förskoleklasser som vi fick höra om är kirjaleikki = boklek. Barnen kläs 

ut till böcker. De ställer sig i hyllor, lånar varandra osv för att lära sig om hur biblioteket 

funkar Vi fastnade också för de neutrala och tydliga arbetskläderna, en svart väst eller en 

väska (som rymmer en iPad, nycklar, telefon och dylikt) med texten bibliotek på flera språk.  
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När det gäller biblioteksverksamhet på svenska samarbetar den svenskspråkiga 

bibliotekspersonalen om över gränserna i Esbo genom att t ex boktipsa hos varandra och att 

babypoesi turnerar runt. På Sello finns också medborgarservicefunktion och en tolkservice. I 

verksstaden finns symaskiner, 3D-skrivare, dokumentförstörare (!) som användes då vi var på 

plats. Där finns digitaliseringspunkt för överföring från VHS av filmer, en musikstudio och ett 

piano för besökare att spela på (med lurar). 

 

Max Elnerud, Biblioteken i Trosa och Charlotte Säfström, Flens bibliotek lyssnar på Eva Wilenius, 

servicechef vid Esbo stadsbibliotek. 

”Man måste ut ur Bibban!”  

Efter rundvandringen på Sellobiblioteket träffade vi Eva Wilenius, servicechef vid Esbo 

stadsbibliotek. Hon berättade om bibba-bussarnas uppsökande verksamhet riktad till 

nyanlända barn och vuxna. Bibbabussarna kör till flyktingcentraler där de har praktisk 

verksamhet med sång- och rörelselekar, pyssel och använder iPads. De gör även kvällsstopp 

på kvällarna där det bor vuxna.  

Denna verksamhet är prioriterad av cheferna och ALLA som arbetar på biblioteken inklusive 

cheferna följer med bussarna någon gång. Många frivilliga språkvolontärer följer också med. 

Syftet med bibbabussbesöken på förläggningarna är att leva upp till uppdraget att nå ALLA, 

VILKET Eva betonade att de framförde om företrädare för flyktingscentralerna inte ville ta 

emot biblioteksbussen.  

Genom att nå barnen på boendena når biblioteket också föräldrarna. Nu har de nyanlända 

börjat komma till biblioteken. ”Man måste ut ur bibban!” avslutar Eva med att betona. Efter 
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Evas inledning ägnade vi oss att i mindre grupper samtala om vad biblioteken kan bidra med i 

de nyanländas liv. Här kommer en redogörelse för diskussionen. 

 

Verksamhet för nyanlända – möjligheter och utmaningar 

Efter Evas inledning diskuterade vi i mindre grupper vad biblioteket kan göra för nyanlända 

barn och deras vuxna. Biblioteket kan t ex åka till asylboenden och göra verksamhet på plats, 

t ex dramatiserade sagostunder. Någon berättade om att de haft pyssel på tema kärlek på 

boendet och sedan vernissage på biblioteket. Men först kom det ingen av utställarna på 

vernissagen. Det funkade först när biblioteket åkte och hämtade utställarna på boendet i bilar 

med barnbilstolar 

 

En utmaning är kommunikationen med ansvariga på boenden och att både ledningen och 

personalen som byts ut. Gäller att hitta pålitlig kontaktperson på boendet. Det kan också vara 

svårt att få komma och när en väl får komma kanske biblioteksverksamheten krockar med 

någon annan verksamhet som precis kommit och hämtat alla till en konsert. 

Möjligheterna är många och handlar om relationsbyggande. En framgångsfaktor är 

regelbundenhet från bibliotekets sida (t ex schema på boendet vilka tider och datum 

biblioteket kommer). En nyckelfaktor verkar också ett fordon vara! Antingen för att ta sig dit 

eller för att hämta de boende till biblioteket. Köp en buss! Finns statliga medel att söka för 

detta.  

Biblioteket kan bidra med litteratur på modersmål och finska/svenska, lättläst samt 

programverksamhet vuxna och barn, en ny i Sverige/Finland-hylla. I Svenska med 

babykonceptet som finns i Sverige fungerar bebisarna som icebreaker mellan de vuxna. 

Tecken som stöd är en kommunikationsmöjlighet i Sverige (inte så mkt i Finland). 

Fortbildning för bibliotekspersonal är på gång i Gävleborg. Hattens förlag har bra böcker med 

tecken som stöd. 

Tvillingböcker stärker både modersmålet och det nya språket. I Finland köper biblioteken i n 

de svenska tvåspråksböckerna. Att använda andra estetiska uttrycksformer funkar bra när en 

inte talar samma språk; alla sinnen, rörelse, musik, bilder. Bokvärlden kan vara främmande 

om du kommer från Afghanistan t ex där bibliotek bara är för ”de fina”.  

Workshop med författaren Henrika Andersson 

Under eftermiddagen deltog vi i en workshop tillsammans med deltagare i Sydkustens 

Ordkonstskola som precis påbörjat sin utbildning till ordkonstledare. Vi fick många tips på 

övningar för att komma igång med skrivande och berättande från Henrika.  
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Vi deltar i författaren Henrika Anderssons skrivarworkshop, som inleder Sydkustens ordkonst -

ledarutbildning på Annegårdens konstcentrum i Helsingfors.  

Ett tips var att läsa högt och sedan får barnen teckna vad de hört. Barnen kan också lämna sin 

nalle/kramdjur på biblioteket så nallen får sova över. Hemma kan de sedan ligga och fantisera 

om vad nallen gör på biblioteket. När de hämtar nallen får de se vad nallen gjort genom bilder 

som biblioteket tagit. När det gäller skrivande allmänt säger Henrika ”Keep it simple” med 

tydliga instruktioner och ramar. Begränsa övningar i tid. Då blir det ingen censur som kickar 

in.  

Det är viktigt att skrivande får vara ocensurerat, fritt och utan målgruppstänk. Viktigt att inte 

med barn öppna för mörka teman och sedan lämna dem. För vuxna behöver en skrivledare 

betona att du ansvarar för dig. Jag är skrivledare, inte pedagog. 

En bra övning för barn som inte är så starka på skrivande är att be dem välja tre saker från ett 

bord. På 15 minuter får barnen sedan hitta på en berättelse som involverar en början, något 

som händer, en plats och ett slut. Den vuxne skriver ner det barnet berättar.  

Hur hitta inspiration? Med ungdomar föreslår Henrika: 

Skriv ner 3 saker som på riktigt kittlar din fantasi som kommer inifrån dig (något som du är 

oerhört fascinerad av, älskar omåttligt eller är rädd för/som du får gåshud av eller något 

märkligt du upplevt som stannat kvar hos dig t ex. smak, lukter, former, platser, minne, 

person) + något du verkligen avskyr. Sen har du något att utgå ifrån. Kanske skriv en dikt om 

det du avskyr? 
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Tips när ungdomar ska presenterar sig (för att lura dem från att tänka på sig själva): Skriv ner 

två saker om dig som är sanna och en som är lögn. Presentera dig genom att berätta detta. 

Åhörarna får gissa vad som är sant och vad som är lögn. Leder till att de lyssnar mer efter 

lögnen och glömmer sig själv för att de försöker övertyga när de berättar. Tillit är A och O när 

en jobbar med unga. Att våga blotta sig själv.  

En annan presentationsövning: 

Jag heter ... 

Jag tycker om ... (något som börjar på samma bokstav som förnamnet) 

Jag är här därför att ... (vad jag jobbar med eller liknande) 

En övning för att hitta inspiration:  

Sök en spricka i er verklighet, ett hål (10-13 årsåldern är att befinna sig i ett sådant). Beskriv 

den. Kan vara en tavla, ett minne eller något ni ser och känner här och nu. 

Lästips: 

Skriv och skriv vidare /Helga Härle 

Skriv om och om igen /Katarina Kuick 

En övning som funkar i alla åldrar:  

Kontaktannonser, dialog, spela upp för varandra. Välj en person, vad hen jobbar med, en 

hemlighet hen har. Eller använd en låda med föremål eller lappar med något som händer, en 

plats och personerna att kombinera.  

Bilder kan man också utgå från. Börja som forskare beskriv objektivt, sen mer subjektivt och 

sen skriva i jagform. 

Specialuppdragen  

Alla svenska deltagare fick ett specialuppdrag att göra under resan eller efter. Deltagarna har 

diskuterat i par, en gävleborgare och en sörmlänning. De fick ett uppdrag att reflektera om en 

gemensam fråga, något som de ville lära mer om.  

Här kommer reflektioner från några av deltagarna:  

Minoritetsspråk 

Nu är inte svenska minoritetsspråk i Finland utan nationalspråk. Men Finland har metoder och 

erfarenhet av att arbeta tvåspråkigt och detta behöver vi i Sverige lära mer om. 

Tvåspråkigheten är väl etablerad, gör att det finns en kompetens att möta människor som talar 

olika språk. 

Verksamhet för nyanlända barn och unga med familj 

Två kommuner har arbetat med Silent books, en metod för att med böcker möta nyanlända 

barn på asylboende. Man arbetar på lite olika sätt. En kommun åker ut till boendet ganska 

oplanerat och en annan planerar in en workshop med läsning och skapande. Båda metoderna 

är bra men på olika sätt, konstateras det. 
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”På asylboendet finns personal och böckerna tillgängliga för barnen, men utan tvång och utan 

en planerad aktivitet.  Barnen kan leka av sig först och när någon intresserar sig för böckerna 

kan bibliotekarien titta i böckerna tillsammans med dem. Fördelar med det här arbetssättet 

kan jag tänka mig är att det inte krävs någon förberedelse samt regelbundenheten, att ha 

samma tid och plats varje vecka, eftersom vi på flera håll har hört att det kan vara problem att 

få tag på barn och personal på asylboenden. Nackdelen kan ju vara att det inte är säkert att 

någon intresserar sig för böckerna om lekrummet bara är öppet när biblioteket är där. Kanske 

är det mycket annat som lockar mer just då?” 

En kommun arbetar med en föräldragrupp som startats upp i socialtjänstens regi. Alla 

vardagslediga med småbarn är välkomna, men det är mest nyanlända med eller utan barn som 

är med.  

Gruppen är viktig för att: 

 nå föräldrar som saknar nätverk 

 stärka föräldrar och barn i det svenska språket 

 nå grupper om inte har vana alla läsa böcker för sina barn eller besöka bibliotek 

 stärka föräldrar i deras föräldraroller 

Att arbeta med en "ny" målgrupp och på nya arenor (t.ex. asylboenden) kan innebära 

svårigheter. Det kan vara bra att utbyta erfarenheter med varandra här så att alla inte gör 

samma misstag! 

Deltagarnas utvärdering av studieresan och erfarenhetsutbytet  

Deltagarna har besvarat en webbenkät för att utvärdera resan efter hemkomsten. Här kommer 

en sammanställning av resultatet. 

”Inspirerande att träffa och lära känna andra barnbibliotekarier och utväxla erfarenheter 

och få ny input. Har knutit kontakter med bibliotekarier på andra bibliotek och kommer i 

fortsättningen att ha ett erfarenhetsutbyte med dem.”   

 

På frågan om hur resan gett inspiration, kontakter och yrkeskunskap svarar deltagarna att de 

fått en bra överblick över det spektrum av olika verksamheter som pågår i de båda länderna. 

Någon efterlyser samtidigt fler metodexempel och mindre redovisning av vad som görs på de 

olika biblioteken. 

 

Mejladresser har utbytts och fortsatta kontakter mellan länderna och länen kommer att ske 

kring läshundsverksamhet, ungdomsverksamhet och minoritetsspråk (särskilt finskan i 

Sverige). Intressant är att inte bara kontakten med finska kollegor utan även och kontakten 

med kollegorna från det egna länet och de nya bekantskaperna från det andra länet har varit 

givande enligt deltagarna. 
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På frågan om erfarenhetsutbytet motsvarade förväntningarna svarar majoriteten ja, men två 

personer svarar nej. De som svarade nej anger några förklaringar som att programmet var för 

tight, deltagarpresentationerna för många och ”hyperkorta” (10 minuter). Mer tid för frågor, 

reflektion och samtal i samband med presentationerna hade varit bra. Några önskade mer tid 

till diskussion i de grupper de delats in i.  

Som arrangörer är vi av samma åsikt som deltagarna. Samtidigt känner vi att av 

delaktighetsskäl det var viktigt att alla deltagare fick presentera något.  Specialuppdragen var 

också ett sätt för oss att uppmuntra till samtal och reflektioner tillsammans efter resan. 

Särskilt som vi inte hade tid på plats för gruppsamtal än det vi ville prioritera, som merparten 

angett sig intresserade av innan resan, d.v.s. verksamhet för nyanlända, som vi ägnade en 

timme åt på Sellobiblioteket. Kanske kunde vi varit tydligare i kommunikationen kring detta.  

”[…] jag saknade möjligheten att ”brainstorma” med en utomstående utifrån de frågor och 

problem som jag/vi möter i vår vardag på biblioteket […] Det blir inte alls samma sak att ha 

kontakt via mejl” 

Generellt saknades paus och tid för vila. Med detta upplägg av program borde vi ha försökt få 

bibliotekscheferna att ”släppa till” ännu en dag för resan.  

 

Både svenska deltagare och arrangörer efterlyste fler finska deltagare. Alla barnbibliotekarier 

i Huvudstadsregionen inbjudna men för få kom och de som kom kunde inte stanna så länge. 

Detsamma gällde de inbjudna Ordkonstledarna, vilket var synd.  

När det gäller guldkorn på resan så uppskattade många deltagare besöket i Tove Janssons 

ateljé och hem under guidning av Sofia Jansson, Toves brorsdotter. Studiebesöket på 

Sellobiblioteket i Esbo var också uppskattat av många.  

 

”Är väldigt inspirerad av Ordkonstskolans sätt att kombinera olika konstformer för att barn 

ska få smaka på ord och berättelser i olika format, detta tar jag gärna med mig i utformandet 

av nya program.” 

När deltagarna beskriver vad de kommer att implementera av nya metoder och idéer i sitt 

arbete på hemmaplan så nämns materialet från finska Folkhälsans webb, t ex språklekarna, att 

involvera ungdomar i bokinköp, pedagogiskt material till Rassel, prassel, puss, övningar i 

skrivarverkstäder och användning av föremål och bilder i dem, att skylta och skapa ett 

tvåspråkigt bibliotek (finska-svenska). Deltagarna önskar också att ses igen för att 
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brainstorma tillsammans. 

 

Samtliga deltagare skriver att de redan har eller kommer att ha möjlighet att förmedla sina nya 

kunskaper och insikter i sin egen arbetsgemenskap, vilket är fantastiskt! 

När det gäller de praktiska arrangemangen så uppskattades möjligheten till nätverkande under 

gemensam middag. Mer tid till vila och luft i programmet är en återkommande synpunkt som 

vi arrangörer delar. Några tyckte vi borde ha flugit också till Finland för att få mer tid på 

plats. Det håller vi med om. Eget rum både på båt och hotell värdesattes och informationen 

kring resan var bra och tydlig tyckte fler.  

När det gäller tankar på ett fortsatt utbyte mellan Finland och Sverige så önskar deltagarna 

från båda sidor av Östersjön mer utbyte kring ungdomsverksamhet, verksamhet för 

nyanlända, flerspråkighet och fler konkreta exempel på hur en kan jobba med ordkonst. 

Tankar om fortsatt samarbete från arrangörerna av resan 

 

Vi som arrangerade resan inom den regionala biblioteksverksamheten i de båda länen i 

Sverige samt Sydkustens Ordkonstskola och Regionförvaltningsverket i Finland har bokat ett 

nytt möte i februari 2017 för att prata om ett fortsatt samarbete. Vi har pratat om att en 

fortsättning skulle kunna bestå i: 

- Webbvideokonferenser med fokus på de efterfrågade temana (ungdomar, 

flerspråkighet och nyanlända, konkreta ordkonstmetoder) där vi provar metoden 

tidskriftsklubb och diskuterar texter på temat.  

 

- Webbvideokonferenser som följer upp presentationerna av ländernas olika 

verksamheter med samtal, frågor och reflektioner.  

 

- Möjlighet för någon intresserad barnbibliotekarie att delta fullt ut i en 

Ordkonstledarutbildning, bli svensk ordkonst-ambassadör som sprider ordkonsten i 

Sverige.  

 

- Involvera fler nordiska länder på något sätt t ex Åland eller Danmark kanske kring 

Kura Skymning eller som en del av Litteraturhuset Trampolin i Sandviken och 

Ordkonstskolans samarbete med Papirhuset i Aarhus 2017. Även Billund vars vision 

är att bli barnens huvudstad i världen är intressant.  

Vi kommer också att ha kvar Facebookgruppen Nätverket Ordkonst Sverige-Finland för att 

hålla kontakt med varandra i länen och länderna. Där kommer också alla presentationer att 

https://www.facebook.com/groups/215870838778783/?fref=ts
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läggas upp för nedladdning. Några av deltagarna i studieresan önskade också mer konkreta 

exempel på ordkonst. Detta önskemål går att tillgodose på hemmaplan för de personer som 

anmält sig till lärtillfället Skrivlust2106 som samarrangeras i Sandviken 8-9 december då det 

ges en fördjupande ordkonstworkshop av två ordkonstledare från Finland. 

Näkemiin! På återseende! säger vi från Sörmland och Gävleborg från Olympiaterminalen i Helsingfors. 

Lisa Strömsholm, redaktör för Finlands svenska biblioteksförenings medlemstidning Bibban, 

lyssnade på de svenska presentationerna den 6 oktober. Lisas artikel kommer att publiceras i 

Bibbans decembernummer 2016. Artikeln går att läsa fritt på Bibblans webbsida. 

BILAGOR: 

 Program erfarenhetsutbytet med lista över svenska och finska presentationer 

 Deltagarförteckning med telefonnummer 

 Språk och bibliotek i Finland 

 Språk och bibliotek i Sverige 

(Samtliga bilder i reserapporten utom en är tagna av Ann Catrine och Christine) 

Eskilstuna och Gävle 2016-11-07 

Ann Catrine Eriksson, bibliotekskonsulent Länsbibliotek Sörmland 

anncatrine.eriksson@dll.se 

Christine Wennerholm, bibliotekskonsulent Region Gävleborg 

christine.wennerholm@regiongavleborg.se 

mailto:anncatrine.eriksson@dll.se
mailto:christine.wennerholm@regiongavleborg.se


16 

 

                                                      

 

 

   

   

  

                          Resan genomfördes med stipendiestöd från  

                                   

 


