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Språk som rikedom

Fisksätra
Nacka kommun

Ca 7000 inv.

1970-talet 

Mest 
flerfamiljshus

Radhus i 
ytterkanten
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62 % från andra 
länder

80 nationaliteter

Ca 50 språk

Hög arbetslöshet

Litet centrum

Vårdcentral

Bibliotek

Fisksätra kyrka

Profil:

@rena för
demokrati
Biblioteket 
byggdes om 
2007

Ljust, trevligt, 
samlingsrum, 
aktivitetsrum
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Språk som rikedom:
Vad händer om man bestämmer sig för att se 
språk inte som ett problem utan som en 
rikedom hos barnen − en resurs både för 
individen och för samhället?

(Det salutogena förhållningssättet: Stärk de faktorer som är 
positiva för hälsan i stället för att bara fokusera på dem som 
förorsakar sjukdom. Aaron Antonovsky, Hälsans mysterium. 
1991)

Kan biblioteket bli samhällets nav för                      
språkstöd?

Aktiviteter:

• Skapa en samsyn på barnens språk  
bland all personal i Fisksätra

• Göra en plan för det språkstödjande arbetet
• Engagera föräldrarna
• Använda litteratur och särskilt   

tvåspråkiga böcker, förlaget Mantra,
www.mantralingua.com

• ”Språkpåsar”
• Använda konst, musik, dans, drama 

som ger tillgång till flera ”språk” 

Studiedagar, föreläsningar, kulturprogram, lovaktiviteter etc
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Två teorier:

• Joacim Hansson: Det lokala folkbiblioteket (2005)

Lokalt biblioteksarbete (community librarianship)
”Biblioteket måste fånga upp behov i närsamhället och försöka   
tillgodose dem, även om de traditionellt inte brukar förknippas
med bibliotek.”

• Åke Philips: Eldsjälar (1988)

”Eldsjälar är nödvändiga för allt utvecklingsarbete men de måste få
stöd i organisationen för att inte ge upp eller bli obekväma och 
marginaliseras.”

Lokal 
kultur-
samord-
nare
Exempel:

Trumkursen 
blev hemlös
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Skapar lokal
identitet
Exempel:

Barnens konstverk

”Mönstermuseum”

En @rena för demokrati 

• Samhällsorientering

• Stöd i datoranvändning

• Den multikulturella dialogen

• Abrahams barn

• Eftermiddagsverksamhet

• Språkstödjande lovaktiviteter

• Empowerment
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Den 
multikulturella 
dialogen

Abrahams
barn

Efter-
middags-
verksamhet

Språk-
stödjande
lov-
aktiviteter
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Eldsjälar:
Barbro
Biskopen
Imamen
Modersmåls-
lärarna
BVC
Öppna 
förskolan
Föreningar

Resultat:
• Det salutogena synsättet medför högre

medvetenhet och nya metoder
• Biblioteket är ett nav för det 

språkstödjande arbetet i Fisksätra

• En familjecentral har öppnats i höst 

• Mer gemensam fortbildning behövs 

• Biblioteket kan inte ensamt ta 

huvudansvaret

• Mer resurser behövs

• Det behövs ett politiskt beslut
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Alla bibliotek kan inte fungera som 
Fisksätra bibliotek men alla bibliotek kan

• visa samma öppenhet
• erbjuda sina lokal-, personal- och 

medieresurser 
• bedriva lokalt biblioteksarbete i former 

som passar i lokalsamhället
• knyta eldsjälar till sig
• bli en plats att räkna med för alla invånare men

särskilt för barn, ” en angelägenhet för alla barn”

Barbro Bolonassos:

”Unesco:s folkbiblioteksmanifest styr 
vår verksamhet.”

”Målet för biblioteket är att det en dag 
ska sitta en fisksätrabo i riksdagen!”


