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Förslag till rubriker i redovisningen
Övergripande mål

Att utveckla Jag är Boken, att utföra den och att sprida tjänsten genom marknadsföring och genom att
utbilda fler bokhäxor.
Huvudsaklig målgrupp

Ålder 13-25 samt blivande bokhäxor.
Metoden som utvecklas

Att via ett ifyllt formulär skriva ett lyckobrev samt ge tre personliga boktips. Svarsmetoden som
bokhäxorna använder bygger på BRIS, Antonovskys KASAM, Barnkonventionen och Barnperspektivet.
Rapporter, forskningsresultat etc. som påverkat projektet

Jag är Boken-metoden bygger på BRIS, Antonovskys KASAM, Barnkonventionen och Barnperspektivet.
Beskriv kort vad som gjortst

Utbildningsdag på Kultur i Väst 22/5 2012, där BRIS hade del. Uppföljning under sommaren och hösten i
form av övningar och feedback från Eva Selin där bokhäxorna fullföljer sin processer och slussas ut som
färdiga. Dessutom har jag svarat på hundratals ifyllda formulär från ungdomar, enligt given modell. Enligt
överenskommelse har jag tagit 260 kr/t för bokhäxornas fortbildningoch samma summa per svar till
målgruppen. Allt finns bokfört och sparat.
Beskriv resultat

I nuläget är alla 11 häxor fullt verksamma. Utvärderingar från dem samt från målgruppen har varit
positiva, se nedan. Tjänsten löper på och häxorna är verksamma.
Reflektera över svårigheter och framgångar

Att finna tiden för att utföra arbetet med Jag är Boken var en svårighet för vissa av bokhäxorna under
deras utbildningsfas. Här har Regine Nordström från Norrbottens länsbibliotek funnits som stöd i
facebookgruppen, såsom ansvarig i Barnens Polarbibliotek, med liknande frågeställning där: Hur ska
man hinna uppfylla respondentens förväntan på svar inom rimlig tid? Att schemalägga en timme per
vecka för att fullgöra sin bokhäxeplikt verkar vara verksamt. Det blev en hjälp.
Stor framgång att via hemlig facebookgruppen Bokhäxorama ha dialog med och att kunna ge
information och påminnelser till bokhäxorna. Även parallell grupp skapades, DROPBOX för bokhäxor.
Här droppas en kopia av varje ivägsänt lyckobrev. På så vis skapas en bank av idéer och kollegial hjälp
för framtida svar.
Möjligheter till delaktighet och/eller eget skapande för målgrupperna

Vidgad yrkesroll för bibliotekarier. Förankring av BRIS, KASAM (Antonovsky) och Barnkonventionen
samt Barnperspektivet i bibliotekariearbetet. Stora kreativa möjligheter. Tillfälle att använda intuition,
nyfikenhet och att få boktipsa med lugn eftertanke. Frihet att få använda en annan röst, mer lekfull och
fri? Möjlighet att kunna använda något av samma förhållningssätt - byggt på BRIS - i det dagliga arbetet i
möten med biblioteksbesökare.
Samverkanspartners/projektorganisation

Till en början Bokcirklar.se. (Kultur i Väst, i fortbildningsdag.) BUS-biblioteket, Drottning Silvias barn- och
ungdomssjukhus.
Beskriv hur projektet lever vidare efter projektets slut (långsiktigheten)

Biblioteken bär projektet vidare. Permanent säte på BUS-biblioteket. Facebookgruppens medlemmar
fortsätter att utveckla och förfina arbetssättet under ledning av Eva Selin.
Hur sprids kunskaper om projektet (massmedier, publikationer, seminarier, studiedagar)

Karin Graube och Eva Selin från BUS-biblioteket har haft seminarium i olika sammanhang under 2012:
IFLA i Helsingfors, temadag i Kumla, Kompo-Bib: om kultur & hälsa, temadag i Kristianstad om kultur &

3 (7)

hälsa, Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg. Temadag på Skolbibliotekscentalen i Göteborg.
Föredragning för Svensk Biblioteksförening Väst. Flera andra seminarier har ägt rum om grundprojektet
Jag är Boken. Kontinuerlig affischering och PR på de olika bokhäxornas hemmabibliotek.

Övriga frågor
Kulturrådet har i uppdrag att redovisa insatser för följande områden: Barn och unga, etnisk och kulturell mångfald, jämställdhet mellan könen
och tillgänglighet för personer med funktionshinder. Om ni genomfört insatser inom dessa områden ber vi er redogöra kort för detta nedan:

Hela grundtjänsten riktar sig till barn och unga. Alla som kan skriva på ett tangentbord, eller kan få hjälp
med att skicka in sina svar, kan använda tjänsten. Det går att använda engelska om man är dålig på
svenska.
Ev. övriga upplysningar

Utvärderingar från bokhäxor:
FRÅGA: Hur har ditt arbete som bokhäxa eventuellt påverkat din yrkesroll? Annan kommentar?
SVAR KLIPPTA DIREKT UR FACEBOOKGRUPPEN BOKHÄXORAMA:
Dulcinea (föräldraledig): Jag tycker om den "fördjupade" kontakten. Om jag hade jobbat nu hade jag nog
känt en stor nytta av JäB-arbetet. Och frågorna på "golvet" berikar arbetet med JäB naturligtvis. Man
kommer lite närmare en åldersgrupp, även om alla är enskilda individer. Och det är så givande att vi tar
del av varandras lyckobrev!
Wu: Håller med dig Dulcinea! Den fördjupar och vässar vår lyhördhet för vad den unga personen kan
tänkas vilja ha. Boktipsen vid hyllan är ju avhängigt den ca 1 minut man har på sig att lära känna
låntagaren. Sen ska boksamtalet resultera i bokrekommendationer. Många gånger har samtalet stannat
kvar inom mig efter stängningsdags. Väl hemma funderar man på personens behov. Blev det rätt för
honom eller var det mammans behov jag uppfyllde? Vad sa hen egentligen? Mellan raderna? I
formulären har man tid att fundera och bli mer personlig. BRIS-kursen har fått mig att förstå hur viktigt
tilltalet är och att den positiva grundtonen aldrig får ges avkall på. Att få stöd för att kvarstå i en viktig
process är en aha-upplevelse för mig. Att inte behöva ha svar på alla frågor, inte vända förloppet till det
positiva i alla lägen. Det får ta sin tid.
Lillit: Håller med om allt. Också ett fint sätt att få ledtrådar in i ungdomskultur.
Babalon: Håller också med. Det är ett fantastiskt tillfälle att få komma nära unga människors tankar och
känslor. Dessutom ett utmärkt sätt att öka på kompetensen vad gäller ungdomsböcker.
Kraka: Japp, håller med er andra! Fördjupad kontakt och nya analysverktyg. Och en massa nya insikter
av alla möjliga slag.
Polgara: Jag håller med er andra och känner att det här arbetet ger en extra krydda i vardagen. Det är
spännande att se när ungdomarna kommer och visar fram ett lyckobrev de fått och frågar om vi har
boken på bibblan utan att veta att de precis mött en livs levande bokhäxa.
Belladonna: Jag håller med ovan skrivare, jag har länge funderat hur jag ska kunna förmedla läsning via
nätet och detta är ju perfekt. Anonymiteten ger även ett slags närhet som är mycket spännande.
Circe: Men gud vad jag älskar detta bokhäxe-jobb! Ni är fantastiska! Eva är fantastisk som kommit på
detta!:D
BabaJaga: Ja det är fantastiskt att man kan ge sig ut och be om boktips här. Jag har ofta gjort det och
fått otroligt snabba svar. Tillsammans har vi en enorm kompetens och bokkännedom.
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Lillit: Fasiken vilka fina lyckobrev det skrivs!!! Tänk om man hade fått ett sånt när man gick omkring på
högstadiet och ville smälta in i väggen. Imponerad av styrkan och den varma tonen i vår stab.
Artemis: Det här är vad jag skulle vilja säga: Jag kan ärligt säga att jag växer mer och mer som
människa för varje gång jag går in i bokhäxerollen. Det är inte det att jag tror att man gör världens
skillnad för ungdomarna som man skriver lyckobrev till, men förhoppningsvis kan man ge dom något
slags stöd eller bekräftelse i det att jag ser dom. Men det är ju inte bara jag som ser dom utan också
dom som ser mig i den här ömsesidiga processen som jag tycker att det är. Jag känner mig inte som
någon som står över och klappar på huvudet, utan det blir liksom ett likvärdigt möte. Häftigt!
SAMLADE/SAXADE UTVÄRDERINGAR OM JÄB från målgruppen 13-25
Grundfrågorna:
Hur var det att fylla i formuläret?
Vad tyckte du om lyckobrevet?
Vad tror du om boktipsen?
Kommer du att leta upp böckerna?
Vill du göra om detta någon mer gång?
Rad1: Kul
Rad2: Bra, inspirerande
Rad3: Tror att det var bra tips, en av böckerna hade jag läst och
den var iaf bra så då är nog de andra de med
Rad4: ja
Rad5: kanske
Tack så jätte mycket för att ni gav mig boktips! Jag ska försöka
leta upp dom böckerna, och tack för att ni tycker om mina uttryck
Hälsingar// Ättiks gurkan~
Rad1: Det var svårt att komma på vad man skulle skriva annars gick
det bra!
Rad2: Det var kul!
Rad3: De verkar mycket intressanta och de verkar passa min smak
mycket bra!
Rad4: Ja, absolut!
Rad5: Ja!
Rad1: det var svårt till en böran men sen flöt det på. mycket man
vet om sig själv som man inte går runt och tänker på hela tiden
Rad2: Underbart, blev så förvånad att hon hade fått en så tät bild
av mig bara med hjälp av de 20 frågorna
Rad3: jag tror de är riktigt bra. Sökte och läste vad det handlade
om och de är i min smak
Rad4: klart! en av böckerna har min kompis, ska låna den i morgon.
Rad5: jaa, snart!
Rad1: Lite tråkigt efter ett tag men samtidigt fick man tänka till
vilket var bra
Rad2: Det var fint
Rad3: De verkade bra och passar mig nog
Rad4: Ja!
Rad5: Ja!
Rad1: Det var jobbigt, men kul. Det är svårt att komma på saker om
sig själv.
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Rad2: Det var kul, men jag hade redan läst två av böckerna.
Rad3: Jag tror att de är bra
Rad4: Ja
Rad5: Ja
”Det var svårt till en början (att fylla i formuläret) men sen flöt det på.
Så mycket man vet om sig själv som man inte går runt och tänker på hela tiden.”
"Det var underbart att få, jag blev så förvånad att BabaJaga hade en sån tät bild av mig bara med hjälp
av de 20 frågorna.
”Jag längtar efter att få lyckobrev, kärleksteckningar och bra böcker som jag inte har läst.”
”Till BabaJaga. Tack för att du gav mig boktips. Jag ska försöka leta upp de böckerna, och tack för att du
tycker om mina uttryck. Hälsningar, Ättiksgurkan.”
"Ska rekommendera detta till alla mina vänner." Sol
"Det var svårt till en början, sedan rann bara bokstäverna ur en. jag kommer att ta bussen till biblioteket
idag för att låna dem. jag blevväldigt glad när jag fick det. Det var fint. Det speglade mig. Det stärkte
mig." Hester
"Fullträff!" Silvermolnet
Rad1: Tyckte det var ganska svårt att hitta på 20 saker om mig själv så snabbt
Rad2: Jag tycker det stämmer ganska bra. Visst vill jag jag bli accepterad men inte genom att vara
någon annan och jag skrev " jag hoppas andra tyckere jag är trevlig" skrev jag det för att jag tyckte det
lät konstigt och självsäkert med trevlig. Men bortsett från det tyckte jag det var väldigt roligt att läsa och
att "jag är boken" är en väldigt bra ide.
Rad3: Är dem romantiska så är dem nog bra!
Rad4: Japp! Alla tre
Rad5: Ja!
Tack för texten du skrev den fick mig verkligen att tänka om.
Rad1: Det var roligt och fick en att fundera lite över sig själv och sin personlighet.
Rad2: Bra. Den som skrev verkade engagerad och intresserad, och gav mig bra tips på böcker.
Rad3: Verkar vara väldigt bra böcker.
Rad4: Absolut. Hade redan läst en, men ska låna de andra två på bibblan inom kort.
Rad5: Gärna!
Jag måste bara säga att jag tipsade en tjej (14 år) i en skrivargrupp jag har på biblioteket om Jag är
Boken och hon blev helt fascinerad av svaret, eftersom det stämde så väl. Hon blev nästan lite rädd tror
jag.. Helt fantastisk grej! Ha det bra och trevlig helg
Tack så mycket för tipset :) Jag ska försöka läsa böckerna så fort som möjligt..Puss//La grande Zaza
Rad1: Roligt!
Rad2: Mycket träffande beskrivning, man skulle nästan kunna tro att Bokhäxan mött mig i verkligheten.
Rad3: Den hemliga historien har varit en av mina favoritböcker sedan jag var 14 och På tunn is har jag
tänkt läsa men inte kommit mig för. En förtjusande ung man verkar intressant!
Rad4: Jo!
Rad5: Gärna. Har redan rekommenderat det till en vän.
Rad1: Det var lite svårt för man ville ju att du skulle få en klar bild om vilka böcker som man skulle gilla...
men annars var det väldigt roligt!
Rad2: Det var nästan lite komiskt för det stämde PRECIS, så jag blev jätteglad!
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Rad3: jag hade redan läst en av de böckerna som är en av mina favoritböcker! sen köpte jag de andra 2
de passade precis
Rad4: JA! jag har redan köpt de förutom en!
Rad5: gärna! kanske om nåt år eller så därför då kanske man är en ny person som har andra
personligheter!
Rad1: Svårt men intressant.
Rad2: Jättefint, roligt att få! Extra kul att det är så välgjort och genomtänkt.
Rad3: De verkar vara sånt jag kan tycka om, och inga böcker jag redan läst!
Rad4: Ja :)
Rad5: Framför allt vill jag som själv jobbar på bibliotek tipsa våra låntagare om tjänsten, jätterolig och bra
idé!
Rad1: Det var knepigt men roligt!
Rad2: Det var helt fantastiskt! Allt stämde, det var nästan läskigt.
Rad3: Jag tror att böckerna är bra och passar mig. Jag skulle nog inte upptäckt dem om jag inte blivit
tipsad, så tack!
Rad4: Ja, alla!
Rad5: Ja!
Rad1: roligt
Rad2: väldigt bra!
Rad3: att dom passar mig perfekt.
Rad4: absolut.
Rad5: ja, kanske det!
Rad1: Det var lite svårt, efter ett tag kunde jag inte komma på så mycket.
Rad2: jag har väntat på det, så jag blev glad nu när det kom.
Rad3: jag har sett både "Coraline" och "Skellig" på tv och bio.
Rad4: Ja, jag kommer leta efter "Vem är du Johanna?"
Rad5: Ja, och jag kommer rekommendera den till mina kompisar!
Rad1: Det var roligt!! Roligt att få prata lite om sig själv.
Rad2: Det var roligt, att höra någon man inte känner, prata om mig.
Rad3: Roligt!!
Rad4: Jag har redan köpt alla tre och redan läst två av dem.
Rad5: Ja tack, jag vill gärna svara på frågorna "Jag är Boken" frågade mig.
Rad1: Lite svårt att komma så många, men det var det värt
Rad2: Det var jättebra! Det stämde in bra på mig och jag blev glad av att läsa det
Rad3: Den ena har jag redan läst och är en av de bäst böckerna jag har läst... Och de andra ska jag
kolla upp!
Rad4: Japp!
Rad5: Kanske om ett tag :) När jag har fått nya "problem".... :D
Rad1: Inga problem
Rad2: Kändes som en riktig spådom, listigt gjort, man kände sig uppmuntrad
Rad3: Har bara hört talas om en, men blir nyfiken och ska kolla på dem
Rad4: Ja, se ovan
Rad5: Absolut!
Rad1: Väldigt kul
Rad2: Gillade det väldigt mycket, tyckte att det passade.
Rad3: Jag är djävulen och Mr Ripley har jag sneglat på på Bokus ibland, men inte plockat upp. Vilda
gröna ögon har jag redan läst, och jag älskade den!
Rad4: Jodå
Rad5: Funderar på det.
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Rad1: Lite svårt, men ändå riktigt kul.
Rad2: Jag älskade det! Både personligt, intressant och lite läskigt att jag är så lätt att läsa.
Rad3: Jag tycker de verkar bra. en av böckerna har jag redan hemma, så den ska läsas inom kort. De
andra ska jag också försöka leta reda på.
Rad4: Ja
Rad5: Jag skulle vilja, men det känns som en sån sak som bara fungerar första gången. Men jag ska
definitivt tipsa mina kompisar!
Rad1: Svårt att fylla så många!
Rad2: Intressant och på ngt vis personligt skrivet, lite som av en gammal mormor/farmor
Rad3: vet inte, inget jag hoppade högt över
Rad4: kanske
Rad5: jag är för gammal - stod så klart och tydligt i lyckobrevet
Rad1: Roligt
Rad2: Väldigt fint! <3
Rad3: Verkar intressanta.
Rad4: Ja.
Rad5: Ja!
Rad1: Alls inte så svårt som jag brukar tycka när man måste säga saker om sig själv.
Rad2: Väldigt träffande. Det kändes som någon träffat mycket rätt om vem och hur jag är.
Rad3: Två av böckerna har jag läst och jag kommer att läsa den tredje. Baba Jaga gick inte att lura.
Rad4: Absolut.
Rad5: Ja, nu är ju jag överårig, men med den här sidan kan det nog vara buskul att hitta till sidan. Jag
kommer att rekommendera.
Rad1: Roligt!
Rad2: Kul och personligt.
Rad3: En av böckerna hade jag redan läst och är en av mina absoluta favoritböcker, så det känns
lovande med de övriga!
Rad4: Absolut!
Rad5: Ja, det skulle jag lätt göra. Är själv bibliotekarie och tyckte det här var toppen =)
Vet du, min fd praktikant Johanna, 21 år, skickade ett mejl till Babajaga och fick tre tips. Hon sa att hon
nu läst två av dem och hon är lyrisk. Hon skulle aldrig någonsin valt dessa på egen hand säger hon. En
av dem var Glaskupan av Sylvia Plath!
Rad2: Lite pirrigt eftersom jag trodde inte att du skulle hjälpa mig men det gjorde du
Rad3: Det var jätte bra skrivit så mycket hjälp har jag aldrig fått förut
Rad4: Tyckte att det var bra boktips
Rad5: Ja det vill jag gärna
/Eva Selin

