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Förord
Regeringen har den 28 september 2017 gett Sametinget i uppdrag att utvärdera och analysera
Sametingets biblioteksverksamhet och lämna förslag på åtgärder för att vidareutveckla biblioteket.
Utgångspunkten för genomförandet ska vara de behov som Sametinget identifierat, däribland
bibliotekets roll i det samiska samhället, de samiska skolbibliotekens verksamhet och den tekniska
utvecklingen. Sametinget kom i november 2015 in med en skrivelse till Kulturdepartementet och
föreslog att ett uppdrag skulle lämnas till Sametinget avseende Samernas bibliotek. Sametinget
framförde i skrivelsen att biblioteksverksamheten bedrivs med begränsade resurser och att
verksamheten behöver analyseras och utvecklas, bl.a. till följd av utvecklingen i det samiska
samhället, en ny medieverklighet och den tekniska utvecklingen. Samernas bibliotek i Jokkmokk är en
del av Sametingets verksamhet och det enda bibliotek i Sverige som specialiserat sig på att
systematiskt samla in och registrera litteratur om samiska förhållanden samt litteratur på de samiska
språken. Biblioteksverksamheten har inte tidigare utvärderats. Regeringen gör bedömningen att
Sametingets biblioteksverksamhet är en central del i arbetet med att revitalisera de samiska språken
och stärka deras ställning i samhället. En levande och modern biblioteksverksamhet bidrar till en
positiv utveckling för de samiska språken genom att bl.a. synliggöra och tillgängliggöra den samiska
litteraturen samt stödja de samiska språken inom utbildningsområdet. Mot denna bakgrund anser
regeringen att det finns ett behov av att biblioteksverksamheten utvecklas.
I förslagsdelen presenteras åtgärder och insatser som regeringen bör vidta i syfte att stödja
utveckling av det samiska biblioteket och biblioteksverksamheten, skolbibliotek och i fråga om
revitalisering och stöd till samiska språk. Den prioriterade gruppen föreslås vara verksamhet inriktad
till stöd för barn och ungdomar. Under arbetets gång har utredaren också stött på problem som
ligger lite utanför regeringens omedelbara domäner men ändå tangerar det problemkomplex som
uppenbarats inom biblioteksområdet. Av den anledningen kommer frågorna att belysas i
omvärldsanalysen och i den mån det finns förslag läggs de fram. I sammanfattningen ges en samlad
bild av arbetets resultat, avvägningar och förslag.
Granskning och analys av dagens förhållanden har företagits med bland annat statistik, intervjuer och
undersökningar. De förslag som tagits fram bygger på två av Sametinget genomförda
enkätundersökningar, en webbaserad undersökning som rör Samernas bibliotek och en enkät riktad
till lärare och skolpersonal på sameskolorna om skolbibliotek och böcker på samiska. En styrgrupp
bestående av kanslichef Anja Taube, ekonomichef Malin Mäkelä och avdelningscheferna Marie
Louise Allas och Susanne Idivuoma har lett arbetet. Sametinget har hållit i samrådsförfarandet med
Kungliga biblioteket och Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum. Konsultföretaget KulaCultura
Publishing har genomfört utredningen på uppdrag av Sametinget. Som sakkunnig hjälp till utredaren
har förre bibliotekskonsulenten på Sametinget Peter Sarri varit.
I övrigt har en rad personer inom området tillfrågats och delgett sina kunskaper och erfarenheter
inom området. Bland dem kan nämnas Birgitta Edeborg (bibliotekarie på Samernas- och Ájttes
bibliotek), barnboksförfattaren Bengt-Erik Engholm (SFF, Författarförbundets biblioteksråd), Ingrid
Parfa (administratör på Samernas utbildningscentrum), Maria Öhman och Erica Forsgren
(bibliotekskonsulenter på Regionbiblioteket i Norrbotten), språkläraren Anne Wuolab (Lycksele),
författaren Tuija Nieminen-Kristoffersson (SFF, Författarförbundets biblioteksråd), Mikael Pirak
(rektor på sameskolan i Jokkmokk), assistenterna Katy Unga och Henrik Blind (Sameskolstyrelsen),
Ellacarin Blind (kulturhandläggare på Svenska samernas riksförbund), Åsa Simma (chef på Giron Sámi
Teáhter), Junko Söderman (mångspråksbibliotekarie på Myndigheten för tillgängliga medier) och
Carl-Axel Gyllenram (bibliotekskonsulent/ litteraturfrämjare vid länsbiblioteket i Västerbotten).
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Finns man i en bok är man något!

”Alla har rätt till sin kultur och identitet och vi är ett urfolk och det är självklart att vi ska
finnas på biblioteken och att det ska finnas litteratur av oss och om oss. Det är jätteviktigt att
det finns litteratur om oss som ger igenkänning, litteratur på sitt eget språk framför allt. Om
man finns i en bok är man något, man finns!”
Den prisbelönta samiska författaren Ann-Helen Laestadius i Kungliga bibliotekets
informationsfilm på Youtube3.

“We, as unified indigenous peoples who work with libraries and information, will ensure the
appropriate care, development and management of the indigenous knowledge of generations
past, present and future.”
International Indigenous Librarians’ Forum in Jåhkåmåhkke4.

3

https://www.youtube.com/watch?v=RDIoLHxmq_s&feature=youtu.be

4

Te Rōpū Whakahau, 2001, p. 94, International Indigenous Librarians’ Forum in Jåhkåmåhkke
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1. Sammanfattning
Utvärderingen och analysen av Sametingets biblioteksverksamhet är det första i sitt slag. Resultatet
visar att Samernas bibliotek befinner sig i en svår situation. Det är nödvändigt med en långsiktig och
hållbar förändring för att utvecklingen ska kunna ske i enlighet med regeringens bedömning och
Sametingets uppdrag. Det mest prioriterade bör vara hur driften på Samernas bibliotek ska säkras
och utvecklas. Biblioteket är själva kärnan för synliggörande och tillgängliggörande av samisk
litteratur och annan media på samiska. Sametingets biblioteksverksamhet bör därför få ökat stöd för
att kunna uppfylla uppdraget och målet att stödja och revitalisera de samiska språken.
Verksamheten på Samernas bibliotek har inte kunnat följa den utveckling som skett på biblioteksområdet i övrigt. Några av problemen är avsaknaden av skolbibliotek med rikt utbud av samisk
litteratur för barn, avsaknaden av barnpedagoger med urfolkskunskap samt barnböcker och annan
media på samiska. Undersökningen visar även att intresset för Samernas biblioteks verksamhet och
service är låg hos den samiska allmänheten. Många uppgifter tyder på att Samernas bibliotek har en
otydlig roll med låg medvetenheten bland den samiska befolkningen. Det har fått till följd att
biblioteket är underutnyttjat och har låg status. Samernas bibliotek bör bli mer synligt genom att till
exempel arrangera evenemang och aktiviteter, samverka med andra samiska aktörer, bruka ny
teknologi och erbjuda mer service till allmänheten.
Bokutgivningen av samisk litteratur i Sverige är låg, vilket även gäller ljudböcker. Samiska förlag ger
ut enstaka utgåvor per år, men det förekommer ingen regelbunden produktion. I en tid då allt fler
förlag satsar på e-tjänster och ljudböcker, bör även samiska böcker finnas tillgängliga genom andra
medier. Till stor del saknas det dock tekniska lösningar för det, vilket drabbar inte minst samiska
personer med hörsel- och läsnedsättningar. En digital satsning är därför nödvändig för att öka
tillgängligheten av samisk litteratur för alla.
Oavsett efterfrågan ska alla samiska låntagare kunna förvänta sig service på sina språk vid
biblioteken, på samma villkor som majoritetsbefolkningen. Därför är det av stor vikt att Samernas
bibliotek får en tydligare roll med en stabil biblioteksverksamhet, i syfte att synliggöra och
tillgängliggöra den samiska litteraturen samt stödja revitaliseringen av de samiska språken.

1.1 Förslag till åtgärder
Utvärderingen och analysen har lett fram till förslag till åtgärder som i första hand riktar sig till
regeringen men även till andra aktörer inom biblioteksområdet. Mer ingående beskrivning av
situationen och de förslag som läggs finns längre fram i rapporten.
Resursförstärkning
Regeringen bör överväga en samlad insats med bland annat resursförstärkning, för att säkra och
utveckla såväl verksamheten vid Samernas bibliotek som samisk skolbiblioteksverksamhet. Behovet
är stort av personal med barnpedagogisk inriktning. Det bör finnas tid, resurser och utrymme för
samverkan på det lokala planet kring medier och aktiviteter, så att biblioteken kan bidra till
revitalisering av språken samt synliggöra urfolkssamhället oavsett efterfrågan.
Ökad litteratur för olika målgrupper
Regeringen bör överväga att vidta åtgärder för att främja samisk bokproduktion och
förlagsverksamhet. Vid sidan av bokutgivning bör även utgivning av e-böcker främjas.
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En ordning bör övervägas där pliktexemplar av all nyproducerad samisk litteratur också ska lämnas
till Samernas bibliotek så de kommer den samiska allmänheten till godo. Alla samiska talböcker på
Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) bör även finnas tillgängliga vid Samernas bibliotek.
Tillgången till samiskspråkig litteratur bör öka. Även utgivning och produktion av ljudböcker,
punktskriftsböcker, lättlästa nyheter samt e-böcker och talböcker på samiska språk bör uppmuntras
och stödjas . Personer med olika funktionshinder ska kunna ta del av samisk litteratur och övriga
media på samiska på jämlika villkor.
Översyn av skollagen avseende skolbiblioteken
Regeringen bör överväga en översyn av skollagen (2010:800) avseende tillgången till skolbibliotek för
sameskolornas elever samt elever vid samisk integrering, men även tillgången till samiska läromedel
och litteratur för barn och unga i skolåldern.
Utbildning och kompetenslyft för bibliotekarier
Regeringen bör överväga en särskild satsning på utbildning och kompetenslyft för bibliotekarier med
samisk kompetens samt urfolkskompetens. Satsningen kan även innefatta kompetenslyft om samiskoch urfolkslitteratur för bibliotekarier vid kommunala och andra bibliotek.
Översyn av bibliotekslagen
Regeringen bör överväga en översyn av bibliotekslagen (2013:801) med målet att tydliggöra
Samernas biblioteks roll som urfolksbibliotek. Samernas bibliotek skulle kunna vara en central nod i
Sverige för samisk och urfolkslitteratur, samt få ett större ansvar för frågor som rör samisk litteratur.

1.2 Övriga insatser
Samverkan
Samernas bibliotek kan överväga att inleda samarbete med regionbiblioteken, till exempel med
Regionbiblioteket i Norrbotten och deras webbsatsning Polarbibblo.se. Sameskolstyrelsens
skolbiblioteksverksamhet bör också bli föremål för samarbete för att säkerställa att resurser och
litteratur avsedda för utbildning blir tillgodosedda. Samverkan med folkbiblioteken, främst i
förvaltningsområdena för samiska språk men även i resten av landet, bör ingå som del i ett utvecklat
samarbete mellan olika bibliotek. Det gäller också för samisk biblioteksverksamhet i Finland och
Norge samt i möjligaste mån även Ryssland. Samernas bibliotek kan vara en samarbetspartner i
Kungliga bibliotekets projekt som rör digitalisering av mediehantering och införande av ny teknologi
för urfolket samerna och de nationella minoriteterna i landet.
Bokbussar
En handlingsplan bör tas fram för etablering av bok- och kulturbussar med biblioteksservice för
urfolket samerna i Sverige. Bok- och kulturbussar med samiska bibliotekarier är av särskild vikt som
demokratibärare i de glesaste områdena av Sápmi som saknar biblioteksservice i övrigt. Bussarna är
väl lämpade för aktiviteter riktade till barn och unga.
Digital satsning
Samernas bibliotek bör kunna ge service via en användarvänlig webbaserad plattform samt samverka
med andra bibliotek särskilt i fråga om barn och ungdom. Samernas bibliotek kan även samverka
med Kungliga bibliotekets i dess satsning på digitalisering av urfolket samernas och de nationella
minoriteternas litteratur.
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Kodning
Det föreslås att en översyn och revidering görs avseende den nationella standarden för märkning av
samiska böcker för att även innefatta det umesamiska språket. Inkodningen av samiskspråkiga
böcker bör överlag ses över eftersom den är bristfällig och kan leda till en felaktig bild av vilket utbud
som finns för till exempel inköp.
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2. Inledning
Folkbibliotekens service till samerna i Sverige har varit och är fortfarande bristfällig. Små framsteg
har kunnat noteras under senare år efter att lagen om minoriteter- och minoritetsspråk samt
språklagen och den nya bibliotekslagen kom. Men servicen är fortfarande mycket långt ifrån en
godtagbar nivå. Upprättandet av ett samiskt ansvars-, special- eller huvudbibliotek har utretts och
diskuterats runt femtio år utan att det har gett mer konkret resultat. Det finns en samisk
biblioteksplan5 från 2003 med visioner och goda ambitioner och förslag på reformer, men det visar
sig att lite har hänt sedan planen antogs.

2.1 Bakgrund Sametingets biblioteksverksamhet
Samernas bibliotek startade 1988 då en särskild bibliotekskonsulent anställdes på projektbasis med
placering vid Länsbiblioteket i Umeå. Verksamheten flyttades till Jåhkåmåhkke 1993.
Biblioteket har samlat all samisk litteratur och är en bra grund för vidare utveckling. Birgitta
Edeborg, bibliotekarie på Samernas- och Ájttes bibliotek, beskriver Samernas bibliotek på följande
sätt: Samernas bibliotek är i grunden att definiera som ett specialbibliotek med
folkbiblioteksinriktning (vänder sig i första hand mot skolorna och allmänheten) och ett
depåbibliotek. Samernas bibliotek är ett specialbibliotek om samisk kultur och samiska förhållanden
samt på de samiska språken. Biblioteket är även depåbibliotek, där andra bibliotek,
Sameskolstyrelsen, sameföreningar och övriga kan låna boklådor för olika målgrupper upp till ett år.
I LIBRIS biblioteksdatabas7 definieras biblioteket som Sametingets bibliotek, Samernas bibliotek,
samiskt depåbibliotek samt specialbibliotek med fjärrlån och löpande registrering som deltar i
nationell statistikinsamling.
Verksamhet på Samernas bibliotek
Samernas bibliotek är beläget i Jokkmokk i samma lokaler som Ájtte, Svenskt Fjäll- och samemuseum.
Där finns även Ájttes bibliotek och arkiv, Sametinget, Sameskolstyrelsen samt Laponiaförvaltningen.
För närvarande har biblioteket begränsade öppettider till tre dagar i veckan. Samernas bibliotek lånar
ut böcker på samiska, om samer och andra urfolk.
Samerna bibliotek har följande verksamhetsmål:





Verka för att litteraturen på samiska och litteratur om samer och samiska förhållanden får en
ökad spridning och skapa intresse för litteratur på samiska och om samer. Detta ska göras
bland annat genom att informera och ge råd till biblioteken om befintlig litteratur samt
informera och vägleda institutioner, skolor, organisationer och enskilda via litteraturlistor på
internet, besök och föreläsningar.
Bygga upp Samernas bibliotek, som inkluderar ett samiskt depåbibliotek för lån till bibliotek,
skolor, organisationer, föreningar och institutioner.
Verka för ökat samarbete med samiska nordiska institutioner i biblioteksfrågor för att
tillvarata gemensamma resurser, vilket kan ske genom att åstadkomma informationsutbyte
och samordning av verksamhet inom biblioteksområdet

5

SáG 2003:1 Plan för samiskt bibliotek i Sverige, Sametinget

7

https://biblioteksdatabasen.libris.kb.se/
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Initiera och delta i gemensamma projekt8

Bibliotekskonsulent
Tjänsten som samisk bibliotekskonsulent placerades 1988 på Umeå länsbibliotek på projektbasis.
Tjänsten permanentades från och med 1 juli 1993 och anvisades statliga medel enligt förslag i
proposition 1992/93:32, Samerna och samisk kultur m.m. 9 Sedan 1996 är tjänsten placerad vid
Sametinget i Jokkmokk. Idag delar Sametinget och Ájtte en bibliotekarietjänst. Enligt
Regionbiblioteket i Norrbotten10 krävs minst tre tjänster på heltid för att kunna upprätthålla ett
minimum av service till allmänheten och ha tid för strategiskt arbete. Enligt förre
bibliotekskonsulenten vid Samernas bibliotek, Peter Sarri, ska bibliotekskonsulenten i huvudsak ägna
sig åt strategiskt arbete, utföra analyser, hålla sig informerad om vad som sker inom området,
samverka med andra och ta fram nödvändiga underlag för planering. Konsulenten är även sakkunnig
inom bok- och biblioteksområdet inom Sametingets verksamhet. Konsulenten på Samernas bibliotek
har även varit bibliotekarie och tagit hand om det dagliga arbetet med möten och service till
allmänhet, skolor och institutioner. Mycket tid har gått åt referensarbete11 vilket innebär att hjälpa
låntagare om det vill veta något om samisk skönlitteratur och författare, ifall de vill forska om samer
och behöver litteraturvägledning eller få information om Samernas bibliotek. Det strategiska arbetet
för bibliotekskonsulenten är den del som har fått ge vika på grund av underbemanning. Med tiden
har underbemanningen lett till att många hyllmeter med handlingar, böcker och annat material inte
har blivit registrerade och katalogiserade. Samarbetet med Ájttes bibliotekarie och arkivarie har varit
nödvändigt. Sedan Samernas bibliotek börjat använda bibliotekssystemet GirjeGilkor på webben12
har användarvänligheten ökat och samarbete underlättats med andra bibliotek.
Twitterkonto
Samernas bibliotek har tillsammans med Sametinget i Norge ett twitterkonto. 13 Ansvarig för kontot
är Sametinget i Norge och det här är ett samarbete mellan Samisk bibliotektjeneste i Troms,
Sametingets bibliotek på norsk sida och Samernas bibliotek. Till samarbetsprojektet hör också ett
Facebookkonto14. Följarna kan via dessa kanaler få aktuell information inom litteratur, film och
media samt länkar till bibliotekens egna hemsidor.
Samisk bibliografi i Sverige
Svensk samisk bibliografi är en deldatabas i LIBRIS. Bibliotekarien vid Samernas bibliotek lägger in
poster i mån av tid. Det kan bli en del eftersläpning innan allt blir synligt även på LIBRIS webb15. För
närvarande handhas bevakning och bibliografi av det tryckta samiska kulturarvet och samiskspråkigt
material av Ájtte, i mån av resurser och tid. Deldatabasen Svensk samisk bibliografi omfattar, enligt
LIBRIS uppgifter, all svenskutgiven litteratur ner till artikelnivå om samer och samisk kultur, samt
litteratur av samer och på samiska. Bibliografin innehåller monografier och samlingsverk, bidrag i
samlingsverk och av kapitel i monografier samt artiklar i tidskrifter och årsböcker. I Svensk samisk
bibliografi registreras löpande och retrospektivt material. Med retrospektivt material avses det som
kommit ut före 1999. Samernas bibliotek (SAMB) använder också en egen ämnesordlista.
Deldatabasen produceras av Ájttes bibliotek. I Ájttes egen bibliotekskatalog kan man leta litteratur

8

Från www.sametinget.se
http://data.riksdagen.se/dokument/GG0332
10
Möte 30/1 2018 i Luleå med konsulenterna Maria Öhman och Erica Forsgren.
11 Peter Sarri, f.d. bibliotekskonsulent på Sametinget
9

12

http://sametinget.mikromarc.se/Mikromarc3/web/default.aspx?db=sametinget&unit=6465.
https://twitter.com/samiskbibliotek
14 https://www.facebook.com/Samisk.Bibliotek/.
15 http://libris.kb.se.
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om ämnena samisk kultur, fjällens natur och kultur samt museikunskap16. Förteckningar görs till viss
del också av Kungliga biblioteket och registreras i LIBRIS-databasen. Vid sökning av svensk samisk
bibliografi i LIBRIS deldatabas får man 25 000 träffar17.
Det saknas fortfarande ett kontinuerligt samiskt bibliografiarbete i Sverige. Tanken om en gemensam
samisk bibliografi har dock funnits sedan 1980-talet. I rapporten Samisk bibliografi i Sverige18 (SáG
1999:1) listas förutsättningarna för samisk bibliografi. För att kunna genomföra bibliografiskt arbetet
föreligger följande förutsättningar enligt rapporten:








tillgång till det mesta av det tryckta i Sverige
omfattande samlingar
anknytning till samisk miljö
kompetent bibliotekarie/ bibliograf
administrativ kompetens
ekonomiska förutsättningar
IT-kompetens

Samernas bibliotek har idag cirka 90 hyllmeter okatalogiserat material. Katalogisering sker endast av
utgivna böcker, inte artiklar och annat skriftligt material. Därför är det önskvärt att en särskild
funktion inrättas på biblioteket med ansvar för katalogisering och inköp samt en funktion för
bibliografi och arkivering. Funktionerna kan inledningsvis vara av kombinerat art. Men funktionerna
bör på sikt inrättas på heltid med ansvar för att ta sig an det skriftliga samiska kulturarvet.
Bibliografin ska också täcka material utgivet i elektronisk form och film, video- och ljudinspelningar.
Målet med arbetet bör vara att öka tillgängligheten av samiskspråkig- och samiskrelaterad litteratur
så att alla i landet ges möjlighet att läsa och låna nyskriven och äldre samisk litteratur på
folkbiblioteken i landet.
Depåbibliotek
Biblioteket lånar också ut depåer, t.ex. boklådor, med en lånetid på upp till ett år, till skolor,
sameskolor, kommunbibliotek, samebyar, sameföreningar etc. och fungerar också som ett
fjärrlånebibliotek för andra bibliotek. Biblioteket katalogiserar sitt bestånd i LIBRIS, och kan
därigenom också ta emot fjärrlånebeställningar genom LIBRIS fjärrlånesystem. Biblioteket lånar ut
böcker till alla bibliotek. Om någon går till ett bibliotek och begär fjärrlån av en speciell titel, har
biblioteket möjlighet att låna in boken bl.a. från Samernas bibliotek.
Läromedel
På Samernas bibliotek finns en översikt av samiska läromedel. På nätet finns en tabell med söklänkar
som också tar med vilket språk läromedlet är översatt till. I söklistan finns alla läromedel som rör
grundskolan och gymnasiet på alla samiska språk. Även umesamiskan kommer att bli synligt med
tiden. Metodböcker, barn- och ungdomsböcker och läroböcker finns för olika nivåer. Samernas
bibliotek bistår med förslag på litteratur att använda i undervisning och långlån till skolor av till
exempel bredvidläsningsböcker. Böckerna kan lånas från Samernas bibliotek och skickas över hela
landet. Sameskolstyrelsen (SamS) köper in läromedel och har ett avtal med Samernas bibliotek med
uppdrag att registrera i katalogen och deponera läromedel på depåbiblioteket för utlåning till
skolorna. Kostnaden omfattar tiden för hanteringen men inte själva utrymmet i databasen.

16
17
18

http://ajtte.mikromarc.se/Mikromarc3/web/default.aspx?db=ajtte&unit=6471
https://libris.kb.se/hitlist?q=db:samb

SáG 1991:1, Samisk bibliografi i Sverige. Slutrapport av en förstudie vid Sametinget 1991.
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Specialsamlingar - Sierranas čoakkáldagat
Samernas bibliotek har följande specialsamlingar:




Israel Ruongs samling, som består av artiklar ur tidskrifter, konferensrapporter och dylikt.
Författarna har själva skickat dessa till Israel Ruong med dedikation.
Lars Thomassons samling, som består av 1900-tals litteratur om samer (böcker, årsböcker,
serier och tidskrifter och skönlitteratur.
Lars Anders Baers samling, som består av sent 1900-tals litteratur om samer, samt urfolksoch minoritetslitteratur.

Magasinet
I arkivutrymmet förvaras magasinerade handlingar och böcker av äldre datum, av större värde eller
deponerade handlingar från andra bibliotek som vid behov kan beställas upp för läsning och
granskning på plats. En del böcker kan vara för utlåning.
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3. Undersökning
3.1 Statistik Samernas bibliotek 2004-2017
Den närmare granskningen av Sametingets biblioteksverksamhet inleds med hur situationen är enligt
Samernas biblioteks egen utlånings-, förvärvs- och besöksstatistik sett under de senaste tretton åren.
Utlåning
Av utlåningsstatistiken kan man utläsa att det inte är stora mängder som lånas ut per år 19. Antalet
pendlar mellan 3 169 under toppåret 2007 för att falla under 600 boklån året efter. Det är endast
under fem år utlåningen har överstigit 1 000 lån årligen. I övrigt under de 13 år statistiken omfattar,
ligger det i snitt kring 600. Om omlån inräknas blir sifforna lite högre. Utlåningsstatistiken omfattar
alla lån som rör kategorierna personal, enskilda, depå skolor, depå övrigt, bibliotek och elever.
Enskilda personer står för de flesta lånen men även skolor som lånar för längre tid. Om man bara
väljer att se på de enskildas lån syns stora variationer från år till år. Lägsta antalet var 2012 med 171
lån tätt följt av 2017 med 195 lån och flest var det 2007 med 3 093 enskilda lån. Väljer man att slå ut
2017 års siffror på årets alla dagar och dividera med antal lån skulle det innebära att det lånas
omkring en halv bok per dag. Ändå har antal utlåningsbara objekt ökat med 3 000 objekt från 2014
till och med 2016 för att nästan uppgå till 19 000 objekt. Av statistiken framgår inte hur många av de
lånade böckerna som är skrivna på samiska.
Noterbart i sammanhanget är att antal titlar som LIBRIS uppger finns på något av de samiska språken
är betydligt mindre än de som uppges i Samernas biblioteks uppgifter. I Biblioteken och de nationella
minoritetsspråken. En lägesbeskrivning utgiven av KB20 har frågor ställts till alla offentligt
finansierade biliotek som är minst halvtidsbemannade och på något sätt är tillgängliga för
allmänheten. Vid en anblick på antal titlar på̊ nationella minoritetsspråk i den nationella katalogen
LIBRIS är det tydligt att det är finska som är det mest vanligt förekommande minoritetsspråket. Totalt
finns ungefär 140 000 unika titlar i Libris på något av de nationella minoritetsspråken. 88 % av de
titlarna är på finska. 8 % (11 200) är på något av de samiska språken, där nordsamiskan dominerar. 3
% är på jiddish. Språken romani chib och meänkieli har vardera färre än 1 000 titlar. Det är en
differens på närmare 8 000 titlar mellan det som finns på Samernas bibliotek och det som är sökbart
via LIBRIS och borde finnas tillgängligt via offentligt finansierade biliotek. Det är en följd av att all
litteratur inte är katalogiserat ännu vid Samernas bibliotek.
Förvärv 2004 - 2017
Förvärvstatistiken visar att nästan varannan bok som köps in av biblioteket och de böcker som fås
som gåvor är på samiska21. Det framgår inte om böckerna är översatta eller är skrivna i original på
samiska eller vilka böcker det handlar om. Under årens lopp har stora inköp gjorts, 2008 med 3 333
böcker och 2012 med 1054 böcker. Av 8 404 inköpta böcker under redovisad period var 4 097 böcker
på samiska. Endast 20 böcker på samiska köptes in 2016, vilket är lägst antal. Antal gåvor skiftar
också med åren. Av 4 533 skänkta böcker var 2 098 på samiska. Bokgivare är privatpersoner, förlag,
bibliotek, samiska institutioner och organisationer. Sametingets kulturnämnd har beviljat extra
medel till Samernas bibliotek under 2018 med 500 000 SEK för litteraturinköp under året.
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: http://www.kb.se/Dokument/Biblioteken%20och%20de%20nationella%20minoritetsspråken_6.6-2018-17%20(002).pdf
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Bilaga: Förvärvstatistik t.o.m. 2017 för Samernas bibliotek
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Antal besök på Samernas bibliotek 2003 - 2016
Besöksstatistiken22 visar att antal besök under många år legat i snitt kring 1000 personer per år. Det
innebär 21 besök i veckan. Under några år har det skjutit i höjden och det har sin förklaring i att
biblioteket haft programverksamhet med aktiviteter som har lockat fler besökare under vissa
perioder. När Samiskt informationscentrum har haft satsningar under åren 2010–2012 med
aktiviteter i biblioteket har det satt sina spår med nästan dubblerat antal besök. Samverkan med
kommunbiblioteket i Jokkmokk 2004 visar också på ökat intresse att besöka Samerna bibliotek.
Under Jokkmokks marknad är det fler som hittar till Samernas bibliotek och det ökar sifforna till viss
del. Från och med 2014 börjar antalet besökare falla för att vara nere på 422 besökare 2015 och 460
besökare 2016. Det här visar att när det var som sämst kom det bara 9 personer per vecka under de
47 veckor biblioteket hade öppet. En del av orsaken till det nedåtgående besöksantalet är att
Samernas bibliotek endast hade öppet på tisdagar. Under 2017 utökades öppettiderna till tre dagar i
veckan.
Slutsatser
Samernas biblioteks statistik visar att en ökad tillgänglighet med anpassade öppettider, bra service
och evenemang i bibliotekets lokaler ökar intresset och lockar folk till fler besök och fler lån. Det är
också viktigt med samverkan med kommunens folkbibliotek och kompetent personal. Den stora
differensen mellan det som går att finna via LIBRIS och det som verkligen finns på Samernas bibliotek
tyder på brister i informationskedjan. De oregistrerade objekten Samernas bibliotek har i sitt arkiv
bör registreras och katalogiseras och göras synliga och sökbara. Det är av stor vikt för de samiska
språken och litteraturen att de få böcker, skrifter och andra handlingar som kan finnas på hyllorna
når läsarna. Utlånings- och besöksstatistik från de senaste 13 åren visar genomgående låga siffror
och det indikerar att Samernas bibliotek inte finns i medvetandet hos den samiska allmänheten i
någon hög grad.

3.2 Enkät till den samiska allmänheten om Samernas bibliotek
För att få en uppfattning om den samiska allmänhetens syn på verksamheten på Samernas bibliotek
lade Sametinget ut en enkät på sina tre webbplatser (sametinget.se, samer.se och minoritet.se) från
den 6-25 februari 2018. 411 personer besvarade webbenkäten. Följande frågor ställdes i enkäten:













22

Vilket kön tillhör du?
Brukar du läsa samiska böcker?
Om ja - på vilket språk?
Om nej - varför inte?
Känner du till Samernas Bibliotek i Jokkmokk?
Om ja - brukar du låna böcker från Samernas bibliotek?
Brukar du efterfråga nya böcker på samiska?
Hur ofta har du besökt Samernas bibliotek det senaste året? (Fysiskt eller fjärrlån via
webben)
Om du svarat att du aldrig eller mycket sällan använder dig av Samernas bibliotek: Varför
inte?
Var får du information om samisk litteratur idag?
Söker du böcker på samiska på andra ställen än Samernas bibliotek? Var i så fall?
Vad vill du kunna göra på biblioteket? Flera val möjliga.

Bilaga: Besöksstatistik sammanställning t.o.m. 2017 Samernas bibliotek
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Saknar du något på Samernas bibliotek och i så fall vad?
Har du andra tankar och idéer om Samernas bibliotek som du vill framföra, så finns det plats
här.

Om att läsa samiska böcker
Nästan 60 % av enkätsvaren har lämnats av kvinnor, nästan en tredjedel är män och drygt
7 % vill inte uppge sitt kön. De flesta, över 60 %, läser inte samiska böcker. Lite drygt 10 % säger sig
läsa ofta. En grupp läser samiska böcker ibland. Språkvalet följer i samma spår för de flesta, drygt 44
% läser böcker på annat språk än samiska. I förhållande till antalet är det rätt många i den
samiskspråkiga gruppen som läser böcker på sydsamiska; 20,5 %. Det är bara de nordsamiska som är
fler till antalet, nästan 25 % gör det. Umesamiskan ligger lägst med sina 2,5 % och lulesamiska läses
av närmare 8 %. På frågan om varför de inte läser böcker på samiska svarar väldigt många, över 76 %,
att anledningen är att de inte kan samiska. Närmare 30 % uppger att de ”inte kan läsa på samiska”.
Det visar att det finns låntagare som behärskar samiska muntligt, men kan inte läsa på sitt eget språk.
De allra flesta äldre samer har inte fått lära sig att läsa eller skriva i skolan på sitt eget modersmål23.
Kännedom om Samernas bibliotek
På frågan om de känner till Samernas bibliotek är svaret att majoriteten inte vet om att det finns ett
samiskt bibliotek. Över hälften, 55 %, är ovetande om Samernas bibliotek. Det är bara 46 % utav de
411 svarande som säger sig känna till biblioteket. Följden blir att de flesta inte heller nyttjar
samernas bibliotek. Inte heller de som känner till biblioteket, nyttar det i större grad. Det är ytterst
fåtal, 13,1%, som lånar böcker från Samernas bibliotek, över 87 % väljer bort Samernas bibliotek som
medial källa. Det är ett nedslående resultat. Även efterfrågan på samiska böcker är näst intill
obefintligt. Omkring 10 % frågar ofta. I det här fallet innebär det att det är endast ett 40-tal personer
som regelbundet frågar om det finns nya böcker på samiska. En överväldigande majoritet frågar
aldrig efter nya böcker på samiska. Lika nedslående är resultatet på frågan om hur ofta de besökt
Samernas bibliotek det senaste året? (fysiskt eller fjärrlån via webben). Det är bara lite drygt 5 % av
svaren som berättar att de regelbundet, det vill säga fler än 10 gånger, besökt Samernas bibliotek. 15
% har besökt biblioteket mellan 1–5 gånger per år. Nästan 77 % har aldrig besökt Samernas bibliotek
vare sig fysiskt eller via webben. Anledningen till att de inte har besökt Samernas bibliotek varierar.
Ett återkommande svar är att de inte känner till biblioteket.
Samisk litteratur
Vid en mer allmän fråga om var de svarande får sin information om samiska litteratur, får de flesta
information via sociala medier, tidningar och tidskrifter samt vänner och bekanta. Sociala medier är
en helt dominerande informationskälla om samisk litteratur. Men sökandet efter information om
samisk litteratur sker också i antikvariat, samiska bokbussen, bokhandel, folkbibliotek, museer och
samiska kulturcentra. Bibliotek förknippas med böcker, läsande, boklån och lån av andra medier.
Men för de samiska biblioteksbesökarna finns andra aktiviteter också på önskelistan. Främst önskar
de sig att få delta i språkkurser på biblioteket. 32 % vill lära sig samiska.
Vad som saknas på Samernas bibliotek
Ett axplock av de svar som handlar om vad som saknas på Samernas bibliotek är:
o
o

23

Programverksamhet och digitaliserade medier
Barnböcker

https://www.sametinget.se/1055
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o

Historiska ljudböcker om samernas historia, tvångsförflyttning, kulturella förbud mm. (Gärna
på både samiska och svenska).
Föreläsningar, utställningar, barnaktiviteter
Samiska ordlistor på de erkända varieteterna
En samling av all samisk kultur
Bättre öppettider
Enklare att göra fjärrlån
Läroböcker
Veganska böcker för samer
Svenska översättningar och att vi ska få läsa det i skolan
Slöjdlitteratur
Tillgänglighet, borde finnas rutiner så att man kan hämta lämna böcker t ex via de lokala
biblioteken då skulle Samernas bibliotek kunna vara en resurs för hela det samiska området.
Nu upplevs det som ett lokalt bibliotek vilket är begränsande
Dataspel
Lättare kurser i samiska

Övriga synpunkter
I enkäten ges det också utrymme och möjlighet att framför andra tankar och idéer om Samernas
bibliotek. Här följer ett utdrag av åsikter som har framförts:
o

o

o
o
o
o
o
o
o
o

o

Biblioteket har en enormt viktig samhällsfunktion.
En filial i Dearna/Tärnaby vore bra. Där finns ju sameskolan, sametinget/språkcentrum och
ett stort lokalt samiskt engagemang, samt att det ligger mitt emellan Jokkmokk och Staare
samt nära Hattfjelldal.
Samernas bibliotek bör finnas på fler platser inom Sápmi, för att underlätta för de som inte
bor i närheten men också för att ökad kunskap. 1. I samarbete med andra bibliotek runt om i
landet se till att informera om möjlighet till fjärrlån. 2. Ta fram en enkel affisch- eller
skärmutställning om biblioteket - i första hand för andra bibliotek i landet, myndigheter och
utbildningsplatser - för att synliggöra biblioteket och för att synliggöra litteratur på samiska
och förstärka det samiska bibliotekets roll som plattform för information om samisk kultur
och forskning.
Kanske ett bibliotek även i Sthlm för att komma ut till oss som inte är samer.
”Dubbelböcker”, där en del av texten är skriven på något av de samiska språken direkt följd
av en översättning till svenska osv.
Föreläsningar och undervisning om samisk kultur då och nu.
Samisk litteratur till utlåning på fjällstugor. Kontrollerad av stugvärden så att de inte
försvinner.
Ja, samenes bibliotek må inneholde kunst, kultur, handtverk, historie, skjønnlitteratur,
etnografi, arkeologi, sosiologi med mera.
Gör kopiering av jojkar och intervjuer tillgängliga för enskilda samer.
Streamade ljudböcker.
Biblioteket hade kunnat jobba med att plocka ihop "boklådor" i de olika samiska språken och
olika åldersgrupper och erbjudit direkt till förskolor och skolor där man har samiskt
modersmålsstöd för barn och modersmålsundervisning för elever. Jobba mera offensivt att
erbjuda böcker/tidningar/spel/e-böcker till barn och unga.
Skulle vilja att man fick lämna in förslag på böcker eller projekt som man själv skulle vilja
skriva/göra och att biblioteken sedan förmedlade det till någon samisk kulturgrupp som
kunde ta hand om dessa frågor.
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o Att det ska finnas i Kiruna också.
o Skulle vilja ha ett samiskt bibliotek i Värmland.
o Mer aktiviteter, särskilt för barn o ungdomar.
o Öka omfattningen på alla bibliotek!!!!!
o Det vore bra om man kunde åka ut med en samisk bokbuss med både tidningar,
utbildningsmaterial och böcker som riktar sig till barn, ungdomar och vuxna. Skulle vilja ha
ett sådant besök i Luleå i alla fall en gång per tertial.
o Att jag som privat person kan låna direkt utan att gå via mitt hembibliotek utan att betala
frakt!
o Behöver marknadsföras bättre så allmänheten utanför Jokkmokk börjar använda.
o Ljudböcker! Vill kunna lyssna på inspelning och läsa i boken samtidigt för att öva på språket
o Kan också ha att göra med att det är förknippat med Ájttes bibliotek som också i praktiken är
ett lokalt Jokkmokks bibliotek.
Slutsatser
Det är tydligt att allmänheten önskar sig ett fungerande, kvalitativt och välsorterat samiskt bibliotek
med full service i fråga om samisk litteratur, annan media och utvecklad programverksamhet. Många
önskar sig att det fanns mer utbud och böcker riktade till samiskspråkiga barn och unga, program
med teater, språkkurser, utställningar, föreläsningar, författarträffar, sagostunder publicerade på
Youtube och att det fanns fler samiska bokbussar. Det finns också ett stöd för etablerande av fler
samiska bibliotek och filialer.
Det brister i informationen om Samernas bibliotek och dess verksamhet. Nyttjandegraden är låg med
få besökare fysiskt och via nätet. Enkäten visar också att intresset för få reda på om det har kommit
nya böcker på samiska är lågt. Antalet som lånar böcker från Samernas bibliotek är bara 13 %. Den
nuvarande bibliotekssituationen gör att samiskt samhällsliv, de samiska språken och den samiska
litteraturen i förlängningen blir lidande. Att så stor andel av de svarande inte har besökt, lånat
böcker eller hört talas om biblioteket visar att det behövs göras insatser för utvecklingen av
Samernas bibliotek.
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3.3 Enkät till sameskolorna
Skolinspektionen har 2017 påbörjat en granskning om och hur skolan använder skolbiblioteket som
pedagogisk resurs för att främja elevers lärande. Granskningen ska besvara följande frågeställningar:
o
o

I vilken utsträckning tar rektorerna ansvar för en väl fungerande samverkan mellan
skolbibliotek och lärare?
I vilken utsträckning använder skolan skolbiblioteket som en integrerad del i den pedagogiska
verksamheten?

Skolbiblioteketens vikt poängteras i Förordning om läroplan för sameskolans verksamhet, där det
framgår att biblioteket ska användas som en del i undervisningen för att stärka elevernas språkliga
förmåga och digitala kompetens30. Skolinspektionen har tolkat bestämmelserna för skolbibliotek
gällande vilka krav som kan ställas på att en skola för att de ska anses ge sina elever tillgång till
skolbibliotek31. Eleverna i grundskolan, gymnasieskolan, grundsärskolan, gymnasiesärskolan,
specialskolan och sameskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. Detta gäller även för de fristående
skolorna.
Enligt Bibliotekslagens32 8 §, (2013:801) ska alla ha lika tillgång till utbildning. Eleverna har tillgång till
ett skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler eller på rimligt avstånd från skolan som gör det
möjligt att kontinuerligt använda biblioteket som en del av elevernas utbildning för att bidra till att
nå målen för denna. Biblioteket omfattar böcker, facklitteratur och skönlitteratur, informationsteknik
och andra medier. Biblioteket är anpassat till elevernas behov för att främja språkutveckling och
stimulera till läsning. Bibliotekslagen säger också att skolbiblioteken ska ägna särskild
uppmärksamhet åt funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter bland annat genom att
erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers
behov. Varken i skollagen eller i bibliotekslagen finns det några bestämmelser som ställer krav på att
det ska finnas en skolbibliotekarie. Men vikten av en kompetent bibliotekarie med kunskap om
samiska böcker, förhållanden, kulturen, näringar och litteratur är stor.
För att få en bild av hur skolpersonal och lärare på sameskolorna ser på verksamheten inom
Samernas bibliotek, skolbibliotek och böcker på samiska skickade Sametinget ut en enkät33 ut till
berörda i landets fem sameskolor i februari 2018. 17 personer svarade på enkäten. Följande frågor
ställdes:






Har din sameskola tillgång till ett bibliotek?
Om ja, finns det böcker på samiska där?
Är utbudet av god kvalitet och anpassat för barn och ungdomar?
Besöker du något annat bibliotek än skolbibliotek för att låna böcker med dina elever?
Om ja, finns det böcker på samiska där?

SKOLFS 2010:251. https://www.skolverket.se/skolfs?id=2067
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/0-si/04-rad-och-vagledning/stallningstaganden/infobladskolbibliotek.pdf
32 http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/bibliotekslag-2013801_sfs2013-801
30
31

33
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Är utbudet av god kvalitet och anpassat för barn och ungdomar?
Brukar du efterfråga nya böcker på samiska?
Besöker ni ett bibliotek i andra syften än att låna böcker? I så fall vad?
Har dina elever någon gång träffat en barn- eller ungdomsbibliotekarie?
Brukar du låna/fjärrlåna böcker till dina elever från Samernas Bibliotek?
Vad tycker du om Samernas biblioteks verksamhet idag?
Söker du böcker på samiska till dina elever på andra ställen än biblioteket?
Om ja, var i så fall?
Vilken service skulle du vilja att ett samiskt bibliotek skulle erbjuda sameskolorna?
Välj tre av dessa saker som du skulle uppskatta mest.
Välj tre av dessa saker som du tror elever skulle uppskatta mest.
Här kan du skriva vad du har på hjärtat som rör bibliotek, skolbibliotek och Samernas
bibliotek. Ge gärna förslag på förbättringar!

Tillgänglighet och böcker på samiska
Över 70 % av de tillfrågade svarade att de har tillgång till ett skolbibliotek. Sameskolorna har enligt
uppgift från Sameskolstyrelsen inga egna skolbibliotek så siffran kan verka hög. Men med tanke på
hur frågan är formulerad så öppnar det för svar där sameskolorna nyttjar kommunala skolbibliotek
eller folkbiblioteken i sin undervisning. Det antagandet bekräftas på sätt och vis av svaren på frågan
om det finns böcker på samiska där. Endast 25 % svarar ja långt över hälften, 56 %, svarar att någon
enstaka bok kan finnas på samiska. Endast 13 % anser att utbudet i deras skolbibliotek är av god
kvalitet och anpassat för barn och ungdom. Majoriteten av de tillfrågade besöker aldrig, sällan eller
endast ibland andra bibliotek för att låna böcker med sina elever. Den fjärdedel som ofta besöker
andra bibliotek svarar att det ändå finns böcker på samiska men av svaren framgår att de flesta anser
att det bara finns någon enstaka bok på samiska. En stor majoritet av de tillfrågade brukar efterfråga
böcker på samiska. Biblioteksbesök görs också för att vara delaktiga i olika aktiviteter som
föreläsning, lässtund och bibliotekarien har bokprat. Ett svar lyder så här: ”Syftet är att låna böcker,
men samiska böcker finns knappt att låna. Vi efterlyser fler samiska böcker för barn och ungdom.” De
flesta eleverna på sameskolorna får sällan eller aldrig träffa en barn- eller ungdomsbibliotekarie. Den
stora majoriteten av sameskolans personal söker böcker på samiska på andra ställen än på fasta
biliotek. Det handlar om bokbuss, i Norge, Sameskolstyrelsen, bokaffärer, på nätet, Gaaltije, loppis
och inköp via bokförlag osv.
Bibliotekets verksamhet
Möjligheten att låna och fjärrlåna böcker till elever från Samernas bibliotek är inte särskilt väl
utnyttjad. Endast omkring 6 % gör det varje läsår. Det stora flertalet gör det aldrig. De flesta känner
till Samernas bibliotek men det finns fortfararande skolpersonal som inte har kännedom om
biblioteket. En tillfrågad svarar med att hen trodde att Samernas biliotek faktiskt var nedlagd och inte
fanns mer. En rätt samstämmig bild av en anonym, rätt osynlig, verksamhet träder fram bland
tillfrågade som ändå kan förväntas känna till att det finns en särskild samiskt bibliotek. Citat: ”Jag vet
inget om det. Vad finns det för böcker? Hur går utlåningen till, skickas böckerna eller hämtas? Har
man lång lånetid? Var finner man information om biblioteket? Jag tror ni behöver informera om att
detta bibliotek finns!” En annan säger: ”Ganska osynlig. Ni behöver informera om att detta bibliotek
finns!”
Önskemål om service
Önskemålen bland de tillfrågade om vilken service de önskar sig av ett samiskt bibliotek är många.
Digitalt nyhetsbrev med tips om nya böcker på samiska och större utbud av samiska böcker är något
nästan alla önskar sig. Eget bibliotek och bokbuss finns också med tillsammans med författar- och
bibliotekariebesök samt föräldrar som läser med sina barn. Ett fåtal vill ha bokblogg för lärare/vuxna.
20

Ett mer oväntat önskemål är den fjärdedel som vill att det ska finnas sagostunder på YouTube. En
stor majoritet anser att just sagostunder på YouTube skulle uppskattas mest av eleverna tillsammans
med aktiviteten att göra en teater eller dans med utgångspunkt i en bok. Författarbesök skulle också
stå rätt högt i kurs bland eleverna anser tillfrågad personal. Eget bibliotek, bokbuss, bokcirkel på
skolan, bokblogg för barn och digitalt nyhetsbrev finns också med på listan. Svaren visar aktiviteter av
olika slag vore önskvärt.
Här är några fler exempel:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Personal som pratar samiska!
Samiska böcker i alla åldrar och genrer!
Kanske skicka mail om nya böcker och tips. I och med att vi har ett kommunalt skolbibliotek
så går det väl att låna böcker via dom av er, men är osäker om alla vet det i vår arbetsgrupp.
Jag skulle vilja att de skulle bjuda in till att berätta för eleverna vad det finns för böcker och
vara inspirationskällor till att få dem att läsa böcker på samiska.
Det finns ett litet urval av lulesamiska böcker.
Hålla någon berättardag och sagostund.
Att frakt av bokpaket ordnas av biblioteket.
Ni får gärna komma och presentera er verksamhet på skolan.
Det hade varit toppen om det funnits en hemsida med böckerna ni har, samt bilder.
Att man kan låna smidigt även om man bor på annan ort.
Jobba mot skolor och förskolor och på det sättet synliggöra det samiska biblioteket.
Fler böcker på samiska
Ljudböcker önskas, finns överhuvudtaget inga
Översätt fler barnböcker från olika kulturer
Gör fler ”read along” böcker
En barnvänlig sajt för elever vore fint

Slutsatser
Enkätsvaren visar att Samernas bibliotek är en dåligt utnyttjad resurs av sameskolorna. Samtidigt är
efterfrågan stor på ett fungerande skolbibliotek som kan ge service till de samiskaspråkiga eleverna
och lärarna. Samernas bibliotek borde kunna spela en mycket aktivare roll som utbildningsresurs och
kunskapsförmedlare till samiska barn och unga.
Skolbibliotek är knutpunkten för skolans informationsbärande verksamhet. Det framgår både i
skollagen och i Förordningen om läroplanen för sameskolan att det är viktigt att eleverna har tillgång
till ett skolbibliotek. Det är myndigheten Sameskolstyrelsen (SamS) som har uppdrag och ansvar att
driva sameskolor i landet. En nämnd utses av Sametinget att leda verksamheten och i det
utbildningspolitiska program som nämnden har tagit fram den 22 mars 2016 framgår inte något om
vilken roll skolbiblioteken ska ha i arbetet med att uppnå skolans mål. Sameskolstyrelsen har det
övergripande ansvaret för att skolorna följer skollagen och läroplanerna. Sameskolan är från åk 1–6
och har en egen läroplan som är likställd med grundskolans läroplan35.

35

http://sameskolstyrelsen.se/sv/news/sameskolstyrelsens-nämnd-har-beslutat-om-ett-utbildningspolitisktprogram-för-skolorna
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Skolinspektionen36 skriver i sitt informationsblad strax efter ändringen av skollagen den 1 juli 2011
att när det till exempel av geografiska skäl inte är möjligt för en sådan skola att samverka med en
annan skola i närheten, måste tillgången till de funktioner som krävs för ett skolbibliotek tillgodoses
på annat sätt. En lösning kan vara att använda annan informationsteknik än böcker i traditionell
form. En bokbuss kan också vara en del av lösningen för skolor med den typen av förutsättningar37.
Barn som har tillgång till skolbibliotek är mycket bättre rustade att med trygghet utforska ett lärorikt,
fantastiskt och spännande digitalt universum . särskilt viktigt är kunskap om källkritik,
informationssamhällets villkor och tillgång till tekniken. Förbundsordföranden för DIK – facket för
kultur- och kommunikation skriver i ett opinionsinlägg i Dagens samhälle den 7 september 2007 38 att
skolbiblioteken jämnar ut spelplanen. Här finns en möjlighet för alla barn att växa – oavsett bakgrund
och familjeförhållanden. Studier visar att skolbiblioteken är särskilt bra på att fånga upp och höja
resultaten för barn som annars har svårt att nå skolans mål. Det är svårt att föreställa sig ett mer
effektivt verktyg för jämlikhet och demokrati.Skolbibliotek ämnat för samiska skolbarn finns inte i
Sverige och det torde inte vara helt enligt Skollagen, som reglerar biblioteksverksverksamheten.
En lösning bör komma till stånd i enlighet med Skollagen så att sameskolorna och samisk integrering
får tillgång till fungerande, väl utrustade skolbibliotek bemannade med bibliotekarier med samisk
kompetens. Ett alternativ är att det inom ramen för Samernas bibliotek inrättas tjänster som barn-,
ungdoms och skolbibliotekarier med uppgift att ge service åt skolor och barn och ungdomar.
Samernas bibliotek i Jåhkåmåhkke administrerar redan nu Sameskolstyrelsens referensbibliotek med
läromedel och annan litteratur. Samernas bibliotek skulle kunna få en tydligare roll som central nod
för samiska skolbibliotek.

36

https://www.skolinspektionen.se/globalassets/0-si/04-rad-och-vagledning/stallningstaganden/infobladskolbibliotek.pdf

37

Skollagen, 2 kap. 36 §, http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-

2010800_sfs-2010-800

38

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/kommuner-bryter-mot-kravet-pa-skolbibliotek-18512
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4. Omvärldsanalys
4.1 Lagar svåra att leva upp till
Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk 2009:72439 ger utökat skydd och inflytande åt
de nationella minoriteterna. Det allmänna har ett speciellt ansvar för att skydda minoritetsspråken
och främja minoriteternas möjlighet att behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Språklagen
2009:60040 anger att Sverige har ansvar för att minoritetsspråken ska leva vidare, det vill säga ge
minoritetsgrupperna möjlighet att lära sig, utveckla och använda sina språk. I paragraf fem i den nya
bibliotekslagen 2013:80141 står det att biblioteken har ett utvidgat ansvar att ägna särskild
uppmärksamhet åt vissa grupper som funktionsnedsatta, personer med annat modersmål än svenska
och de nationella minoriteterna. Biblioteken har en uppgift att vitalisera de nationella
minoritetsspråken genom att erbjuda litteratur på de språken.
Det framgår i bibliotekslagen att biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det
demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.
Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för
bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt.
Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla42 .
I KB:s Lägesbeskrivning43 framgår det att det allmänna biblioteksväsendet som helhet hittills inte i
någon högre grad har uppfyllt andra paragrafens åligganden i förhållande till minoriteterna och de
nationella minoritetsspråken. Det finns behov av kunskapshöjande insatser och erfarenhetsutbyte
för att biblioteken ska kunna arbeta mer kraftfullt med främjande och synliggörande av de nationella
minoriteterna och minoritetsspråken.
KB kommer fram till att det finns tre områden där biblioteken skulle kunna uträtta mer:
o

o
o

Synliggöra oavsett efterfrågan. Biblioteken kan informera och öka kunskapen och
förståelsen om de nationella minoriteterna i majoritetssamhället genom att synliggöra
de nationella minoriteterna och minoritetsspråken.
Samverkan kring medier och aktiviteter. Biblioteken kan tillhandahålla medier, kultur
och programverksamhet på minoritetsspråken mer effektivt genom samverkan.
Prioritera barnen. Genom samråd och olika typer av samarbeten på det lokala planet
kan biblioteken bidra till revitalisering av språken och kulturerna.

39

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2009724-omnationella-minoriteter-och_sfs-2009-724
40

Språklagen ( 2009:600) https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/spraklag-

2009600_sfs-2009-600
41

Bibliotekslagen https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/bibliotekslag2013801_sfs-2013-801

43

http://www.kb.se/Dokument/Biblioteken%20och%20de%20nationella%20minoritetsspråken_6.6-2018-17%20(002).pdf
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Rapporten Tolv minoritetsspråksröster44 visar att biblioteken har stora svårigheter att uppfylla
bibliotekslagens intentioner och vad bristande kunskap om de nationella minoriteterna kan leda till.
Det bör övervägas om det finns behov av en översyn av bibliotekslagen med syfte att tydliggöra
Sametingets roll som urfolksbibliotek. Urfolket samernas bibliotek och biblioteksverksamhet finns
inte omnämnt i bibliotekslagen. Det bör i bibliotekslagen framgå att det är Sametinget som bör vara
huvudman och ansvarig för urfolket samernas hela biblioteksverksamhet.

4.2 Barn och unga
Samverkan
En satsning på barn- och ungas läsande är nödvändigt för att stärka de samiska språken och för att de
ska kunna utveckla omvärldsförståelsen, få vidgade referensramar, få möta berättelser från när och
fjärran på sitt eget språk och inte minst få känna igen sig även i den litterära världen. Av särskild vikt
är att barn och unga på ett lättillgängligt sätt ska kunna få tillgång till den mångfald av röster och
berättelser som döljer sig i den litterära världens digitala gömmor.
För att kunna komma ingång med konkreta insatser som syns i vardagen bör samverkan mellan
Samernas bibliotek och andra folkbibliotek sökas inom det digitala området. Barnpedagogisk
verksamhet bör prioriteras så att barn och unga kan få det stöd de behöver.
Polarbibblo
Samernas bibliotek kan exempelvis samverka med Polarbibblo46 och bli en del av länets satsning på
barn och ungas läsande och lyssnade. Polarbibblo drivs av Regionbiblioteket Norrbotten i samarbete
med folkbiblioteken i Norrbotten. Hit kan barn och ungdomar skicka in egna texter, både skriva helt
fritt men också göra bildberättelser som blir sajtens webböcker. På Polarbibblo finns också läsarnas
egna lästips. I redaktionen finns för närvarande tolv bibliotekarier med från biblioteken i Norrbotten
och de läser alla texter och hjälper till att göra dem lätta att läsa på webben. Alla som skickar in en
text av något slag får ett mejlsvar. I mejlet kan de ställa frågor om den inskickade texten, berätta om
något bra trick när man skriver och sådana saker. Inom ramen för Polarbibblo finns det tankar på att
utveckla en flerspråkig sajt, inklusive de samiska språken, för att kunna ta i beaktande den kulturella
identiteten och den samiska tankevärlden. En genuin önskan efter flerspråkighet kanske även
innebär att utmana design och innehåll och en eftertänksam designprocess för att representera de
samiska språken och ett samiskt berättande. Samernas bibliotek kan bli den samiska motparten för
vidare samarbete och samverkan mellan olika bibliotek till nytta för barn och ungdomar.
Bibblix - ett samverkansprojekt i storstäder
Det finns andra försök som pågår med digitala bibliotek, såsom i Stockholm, Malmö och
Katrineholm. I appen Bibblix47 kan de som är mellan 6 till 12 år läsa böcker direkt i surfplatta eller
mobiltelefon. Det som behövs är ett lånekort och appen. Bibblix passar alla från nybörjarläsaren till
bokslukaren. Många av boktipsen i appen är utvalda speciellt till den som just börjat läsa, oavsett
ålder. Alla kan ladda ner appen och provläsa tre böcker utan lånekort. Eftersom appen är ett

44

Rapport Tolv minoritetsröster om bibliotek av Tuija Nieminen Kristofferson
http://www.forfattarforbundet.se/wp-content/uploads/2016/02/12-Minoritetsröster4_febr2016.pdf
46

https://www.polarbibblo.se

47

http://bibblix.se
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samarbete mellan Stockholms stadsbibliotek, Malmö stadsbibliotek och Katrineholms bibliotek
behövs det lånekort på något av dessa bibliotek. Ambitionen är att fler kommuner och bibliotek ska
kunna ansluta sig för att fler barn ska få full tillgång till appen, skriver de samverkande kommunerna i
sajten bibblix.se.

4.3 Bokbussar
Den lulesamiska bokbussen ägs av Tysfjord kommun och har två anställda för ändamålet, en
luesamiskspråkig bibliotekarie och en chaufför. Bokbussen drivs administrativt som en del av
Tysfjordbiblioteket, men finansieras med hjälp av Sametinget, Nordlands länsbibliotek och de
deltagande kommunerna. Tysfjordbiblioteket och bokbussen har fritt utbyte av andra medier och
bokbusskontoret är samlokaliserat med Drag-filialen. Tysfjord, Hamarøy, Fauske, Sørfold, Evenes och
Narvik är kommunerna i Norge där bussen har regelbundna stopp. Dessutom går bussen också i
Gällivare kommun i Sverige. Jokkmokks kommun lämnade samarbetet i januari 2010. Bussen har
ca. 3000 böcker och ljudböcker för barn, ungdomar och vuxna. Man kan låna litteratur, musik och
video som specifikt handlar om samisk och samisk kultur, liksom samiskspråkig litteratur.
Sametinget i Norge ger drygt 9 miljoner NOK i stöd till åtta bok- och kulturbussar. I Sverige finns det
ingen samisk bokbuss med uppdrag att betjäna de samiska låntagarna. Men samverkanslösningar
med Sametinget och fylkesbibliotek i Norge gör att två kommuner, Gällivare och Storuman, får besök
av bokbussar som normalt trafikerar de glesa delarna på norska sidan. Sydsamisk bok- och
kulturbuss62, Gærjah, gör regelbundna turer i den västra delen av Storumans kommun. Bokbussen
har ca 3 000 böcker på både samiska, norska och svenska. Kulturbussen har ungefär 10 arrangemang
per år och erbjuder olika möten inom bussens ram. Bussen gör månatliga turer efter fast lista. På
svensk sida gör bussen fyra turer per halvår och stannar på tolv platser i Storumans kommun.
Turlistan hittas på kommunens hemsida under bibliotek. Budgeten är på ca 2,5 miljoner NOK varav
Sametinget står för 1, 8 miljoner NOK, Fylkeskommunen går in med 350 000 NOK och resten delas
mellan kommunerna. Av 7000 utlån var ca 1000 samiska. Runt 10 % av objekten är samiskt material.
Ägare är Nordland fylkeskommune.
För den lulesamiska bokbussen63 är budgeten på ca 2 miljoner NOK varav Sametinget i Norge står för
1,6 miljoner, kommuner, fylkeskommunen och Museum nord står för resterade del av budgeten.
Bokbussen har först och främst barn- och ungdom som målgrupp och gör återkommande besök i
Gällivare kommun och besöker bland annat Nikkaluokta väster om Kiruna. Bokbussen besöker
Gällivare 4 ggr per år64. Den lulesamiska bokbussen har ett fåtal arrangemang per år. Av bussens
utbud är 10 % på samiska. Ägare är Tysfjord kommune och verksamhetsansvarig är Kjøpsvik
kommune. Båda bokbussarna ger 2,5 års årsverken vardera, inräknat facklig ledare/ bibliotekarie,
chaufför och inköpare . Faktauppgifterna och utvärderande kommentarer om de åtta samiska
bokbussarna finns att läsa i den utvärdering Sametinget i Norge låtit göra 201665.
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https://www.storuman.se/Uppleva--gora/Bibliotek/Samiska-bokbussen/

63

https://www.tysfjord.kommune.no/lulesamisk-bokbuss.96525.no.html

64

https://www.bibblo.se/sv/library-page/malmberget

65

https://www.sametinget.no/Soek?search=evaluering+av+samisk+bokbusser+2016

https://www.tysfjord.kommune.no/getfile.php/3394268.1172.xrexdfcyuc/Gällivare+++2016.pdf
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4.4 Samiska språk i biblioteken
I det ”Språkpolitiska handlingsprogrammet” (2016) framgår Sametingets politiska språkmål68.
Visionen är att alla samer ska kunna tala, läsa och skriva samiska. De samiska språken ska vara
levande och välmående språk som används och värdesätts i samhället. Biblioteket är en viktig arena
för att synliggöra och öka användandet av det samiska språket. De offentligt stödda biblioteken har
ett samhälleligt uppdrag att värna språken, det fria ordet och mångfalden av röster och är en viktig
hörnsten i ett öppet demokratiskt samhälle. Den ordningen, uppdraget och ansvaret omfattar även
Samernas bibliotek. För att Sametinget ska kunna agera och arbeta enligt sina egna språkpolitiska
mål och kunna agera som förebild på hur samiskan används, värdesätts och stärks i samhället måste
biblioteksfrågorna lyftas fram och prioriteras på annat sätt framöver. Särskilt gäller det Sametingets
egna språkmål där det bl.a. sägs att antalet samiska barn som talar samiska som sitt förstaspråk eller
har förstaspråkskompetens i samiska ska öka. Biblioteket kan vara den efterfrågade arenan där
språket syns och används och kan ett gott stöd och spela en avgörande roll för språkutvecklingen
eftersom många barn inte har samiska i hemmet. Via stöd av kompetenta bibliotekarier kan fler
vuxna få möjlighet att ta tillbaka sitt språk och på så vis bidra till att uppfylla Sametingets mål 69.
Synliggöra språket
Samernas bibliotek bör värdesättas och bli ett viktigt nav i arbetet med att kunna bevara, stärka och
utveckla det samiska språket, samernas näringar, kultur, rättigheter och historia. Målet bör vara att
biblioteket ska kunna nå alla samer i landet med litteratur, information och kunskap med särskild vikt
lagd vid barn och ungas litterära behov. Samernas bibliotek bör ges möjlighet att verka långsiktigt
och kunna arbeta under drägliga ekonomiska, arbetsmiljömässiga och praktiska förhållanden i en
snabbt föränderlig samtid med dess utmaningar. Samverkan och samarbetet med andra bibliotek är
önskvärt i sammanhanget för att lyfta samiska litteratur för barn och unga.
Utgivning av samisk litteratur
Ett annat stort problem är att utgivningen av skönlitteratur på samiska är mycket lågt i Svreige.
Bokbristen är särskilt noterbar i fråga om litteratur för barn. Enligt den nationella biblioteksbasen
LIBRIS har det utkommit:
 191 st. barnböcker på nordsamiska varav 51 st. utgivna i Sverige. Av dessa är fyra stycken
utkomna de fem senaste åren.
 51 st. barnböcker på lulesamiska varav 31 st. utgivna i Sverige. Av dessa är tre stycken
utkomna de fem senaste åren.
 35 st. barnböcker på sydsamiska varav 16 st. utgivna i Sverige. Av dessa är tre stycken
utkomna de fem senaste åren.
De fem senaste åren har det endast getts ut tio barnböcker på samiska i Sverige. Samernas bibliotek
har 359 barn- och ungdomsböcker . Samernas bibliotek har en viktig uppgift att sprida information
om de böcker som finns70. Samiskspråkig skönlitterär produktion omfattar i bokform omkring 4–5
hyllmeter. Samiskt språkcentrums uppgift att endast 0,2 originalverk per år utges på samiska, var en
startsignal för inrättandet av Författarcentrum Sápmi72. I förstudien som föregick bildandet
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poängteras också bibliotekens stora vikt och ansvar för utvecklingen av samiskspråkig litteratur
genom åtkomst till all samisk litteratur i alla offentliga bibliotek i landet.
Samiska bokförlag
De förlag som numera verkar inom det samiska området kan liknas vid medieföretag med bredare
utgivningsbas som även har bokutgivning på sin agenda. Det finns för närvarande fyra samiska förlag
i Sverige som ger ut samisk litteratur. Det finns även ett fåtal utgivare som bedriver annan
huvudsaklig verksamhet men ger ut böcker emellanåt.
Hinder vid bokutgivning
Utmaningen är att få till en bidragsordning med regelverk som är anpassat för de speciella kulturella
och språkliga behoven urfolket samerna har.
Antal boktitlar
Tidigare år har utgivningen varit mycket sporadiskt och väldigt låg. Den av Samernas språkcentrum
framtagna siffran på utgivning av 0,2 originalverk per år på samiska har under senare år varit den
gällande bilden . Men det har sedan Bágo Čáliid Siebrie bildades 2014, med mål att lyfta samisk
litteratur i svenska Sápmi, sakta börjat ändras mot det bättre med fler författare som vill skriva på
samiska74. Samisk litteratur har på ett mycket positivt sätt kommit att uppmärksammas under senare
tid och fått mer plats på den nationella litterära scenen. Antal originaltitlar som kommer att ges ut
under 2018 kommer uppskattningsvis vara mellan fem och tio till antalet enligt uppgifter från Bágo
Čálliid Siebrie. Antal skönlitterära originaltitlar på samiska förmodas vara under hälften av de utgivna
böckerna. Det är en god tendens och ger hopp om en ljusare framtid för både läsare, författare och
förläggare.
Språket i böcker och bibliotek
Insatser av det allmänna och inom ideell sektor ger hopp om att språkets nedgång bromsas och kan
vändas till det bättre. Aktörer som Sametinget, Sameskolstyrelsen, Samernas utbildningscentrum
samt nystartade Författarcentrum Sápmi tillsammans med Bágo Čálliid Siebrie, bidrar alla till
revitaliseringen av samiska språk.
Talsyntes en väg att lyfta samisk litteratur
Talsyntes för läsning av samiskspråkig text finns redan utvecklat vid Giellatekno75 på Tromsö arktiska
universitet. Än så länge är det för nordsamiska text men med tiden lär alla samiska språk ha en egen
röst att lyssna på. Retrospektiv utgivning i e-bokformat av äldre skönlitteratur på samiska bör vara
intressant i sammanhanget för att kunna lyfta fram den litteratur som redan finns. Talsyntesläsning
av e-böcker kan vara till god hjälp för ovana läsare av samisk litteratur att ha vid sidan om och
underlätta läsningen av text t.ex. på den ibland svåra nordsamiska ortografin. Än så länge lär den
mänskliga rösten vara överlägsen den automatiserade men tekniken förfinas hela tiden. Talsyntes
kan för övrigt användas i omvänd ordning där författaren berättar och automatiken i datorn skriver
det sagda i text. Program och funktioner för text till tal och omvänt finns praktiskt taget överallt, i
mobilen, surfplattan och datorn fast man inte tänker på det i vardagen. Man kan till exempel skicka
textmeddelanden via mobilen med hjälp av talad instruktion om vem som ska nås med vilken text.
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4.5 Lättläst och punktskrift
Lättlästa böcker obefintligt
Utvecklingen av arbetet med att tillgängliggöra lättläst litteratur och samhällsinformation för att nå
lässvaga grupper som inte har svenska som modersmål är i det närmaste obefintlig rörande samiska
språk. Övning i läsning är viktigt främst för barn och unga och uppdraget behöver vidgas för att nå de
utsatta inom det samiska området.
Ingen punktskrift på samiska
I fråga om samiskspråkiga böcker på punktskrift så är det bristfälligt. En sökning visar en träff och det
är en översatt bok för drygt 20 år sedan: ”Niillas oažžu oðða gápmagiid Nils får nye skaller” av Anette
Diesen (Övrigt, Punktskrift) 1995, Nordsamiska, För barn och unga. Boken finns på Stockholms
stadsbibliotek.
Böcker för läsutveckling
Till exempel ger förlaget Natur och kultur ut en serie böcker med olika svårighetsgrad som främjar
läsutveckling kallat Läshoppet Kapitelbok som utmanar de läsare som kan ta sig an längre texter. Till
böckerna finns även en handbok.
Inkodning av böcker fortfarande problem
Inkodningen av samiskspråkiga böcker bör överlag ses över för det är på sina håll bristfälligt och det
kan ge en helt felaktig bild av vad som egentligen finns på samiska språk och om samiska personer i
arkiven. Till exempel finns det ingen separat kod för umesamiska, den senaste i raden av godkända
samiska ortografier. Begreppet ”lapska språket och lapska” har till helt nyligen används för samiska
språk och då går det inte att finna t.ex. en bok på ”samiska” eller en sameperson. Felkodning innebär
också att det blir svårt att ledas rätt i inköpsguiden när samiska böcker ska inhandlas den vägen. Ett
kompetenslyft vore av nöden riktat mot valda delar av bibliotekspersonalen i landet som har ansvar
för samiska språk och andra nationella minoritetsspråk i de offentligt finansierade biblioteken.

4.6 MTM - Myndigheten för tillgängliga medier
Myndigheten för tillgängliga medier verkar för att ge människor med läsnedsättning tillgång till de
medier de behöver på det sätt som passar dem. Enligt ett regeringsuppdrag ska MTM utveckla
arbetet med att tillgängliggöra lättläst litteratur och samhällsinformation för att nå lässvaga grupper
som inte har svenska som modersmål. Uppdraget ska genomföras i samverkan med relevanta
myndigheter och aktörer på området. 79
Legimus är Myndigheten för tillgängliga mediers digitala bibliotek. Legimus finns i två versioner, en
webbplats80 och en app. Det är via appen eller webbplatsen som användarna lånar och beställer
böcker. Via webbplatsen kan biblioteken också skicka in önskemål om nya talböcker. Alla som har en
funktionsvariation som bidrar till en nedsatt förmåga att läsa tryckt text kan få ett konto i Legimus. I
Legimus 81 finns drygt 140 000 titlar fördelade på talböcker, punktskriftsböcker, e-textböcker, samt
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teckenspråkig litteratur. Samlingen utökas varje år med omkring 5000 nya titlar. De allra flesta av
dem produceras av MTM och en mindre del förvärvas från andra producenter. I Legimus finns därför
böcker som är framställda av andra myndigheter, till exempel Specialpedagogiska skolmyndigheten,
SPSM. Vi hittar även böcker från Synskadades riksförbund, SRF, lokala inläsningar från region- och
länsbibliotek samt utländska böcker från systerbibliotek och organisationer runt om i världen.82
Beståndet av tillgängliga medier på de svenska minoritetsspråken utvecklas fortsatt. Detta görs i
samarbete med minoritetsspråkens intresseorganisationer. Under 2018 satsar MTM särskilt på
nordsamiska och jiddisch. MTM har 3 530 stycken e-titlar på nationella minoritetsspråk som är
anpassade för personer med läsnedsättning. Av de inläsningsförslag som har kommit till MTM under
2017 framgår det inte i statistikrapporten om något av de 3 259 förslag har kommit från Samernas
bibliotek om inläsning av talböcker, E-text eller punktskrift på samiska. De talböcker som läses in på
samiska sker på eget initiativ från MTM83.
Det har inte tidigare förekommit någon regelbunden produktion av talböcker på samiska. Det finns
inte någon taltidning på samiska eller lättläst tidning med inriktning på samiska frågor. MTM satsar
nu på att läsa in samtida litteratur på samiska. Men för att kunna ta del av MTM:s produktion krävs
särskilt godkännande för den enskilde av ett bibliotek för att erhålla access och lämplig programvara
för att kunna ladda ner böcker på punktskrift eller talböcker och taltidningar. Därmed blir
talböckerna inte tillgängliga och möjliga att låna för gemene same på grund av rättighetshinder.

4.7 Strategiprogram till stöd för samisk litteratur
Sveriges Författarförbund har i nära samråd med Bágo formulerat ett strategiprogram med
nödvändiga insatser för att utveckla samisk litteratur. Detta är Sveriges Författarförbunds strategi
för att åstadkomma strukturella förbättringar för den samiska skönlitteraturen i Sverige84:
1) Inom befintliga stödordningar för den svenska litteraturen ska den samiska litteraturen
prioriteras tydligare och ges utökat stöd.
2) Ett särskilt bokproduktionsstöd bör inrättas för att öka nyskriven samisk bokutgivning i
Sverige. Förslagsvis inom ramen för Kulturrådets nuvarande stödordning för ursprungsfolk.
3) Författarförbundets samiska ombud är en ordning som bör permanenteras inom förbundets
interna struktur.
4) Författarförbundets kontakter med de olika samiska författarföreningarna ska stärkas. Ett
informationsarbete ska genomföras för att få fler samiska författare bosatta i Sverige att
söka medlemskap i Författarförbundet.
5) Samisk förlagsverksamhet bör stärkas för att öka utgivningen av nyskriven samisk litteratur
och stärka det kulturella självbestämmandet.
6) Samernas författarskola ska etableras och erhålla långsiktig finansiering. Extra stöd bör ges
med fokus på breddad rekrytering som grund för generationsväxling och kunskapsöverföring
inom den samiska författarkåren.
7) Ett samiskt författar- och litteraturcentrum bör inrättas i Sápmi.
8) Alla i landet bör ges möjlighet att läsa och låna nyskriven samisk litteratur på biblioteken.
9) Det samiska författarfackliga arbetet och dess olika organisationer bör erhålla långsiktigt
verksamhetsstöd.
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10) Det nordiska och internationella samarbetet för att stödja samiska författares villkor ska
stärkas.

4.8 Utmaningar språk och litteratur
Enligt en ny utredning av Sveriges minoritetspolitik från 2017 finns det en historia av marginalisering
av andra språk än det svenska och då specifikt de nationella minoritetsspråken finska, meänkieli,
jiddisch och romani chib och inte minst förtryck av urfolket samer, dess kultur och det samiska
språket. I utredningen konstateras även att större delen av minoritetspolitiken misslyckats när det
gäller de grundläggande rättigheterna. Utredningens förslag är att fokus bör ligga på överföring av
språk och kultur mellan generationerna och att detta bör ges en särskild tyngd85. De som drabbas
mest är de som är yngst, barn och unga, för de kan inte själva påverka processens gång. De blir
enbart en del av den. Det innebär att den absolut största utmaningen gällande samisk litteratur,
inkluderat dess kreatörer, bokproducenter och konsumenter, är frågan om förmågan, möjligheten
och viljan att bruka samiska språk och att kunna ta del av det skrivna ordet i alla bibliotek eller
handel.

4.9 Kungliga biblioteket
Ansvar för urfolk och nationala minoriteter
Kungliga biblioteket av regeringen fått i uppdrag att ta fram en nationell biblioteksstrategi och det
har resulterat ibland annat i en omvärldsrapport Den femte statsmakten, 91Lägesrapport om
biblioteken och de nationella minoriteterna,92 Migration och språklig mångfald och Skolbibliotekets
roll för elevers läsande.93
Digitalisering av samiska böcker
Kungliga biblioteket har gjort en förstudie96 om digitalt tillgängliggörande av böcker på
minoritetsspråk med syftet att undersöka om hur KB kan bidra till att öka tillgängligheten för
litteratur på de nationella minoritetsspråken. Detta anknyter till målbilderna för 2020 och
fokusområdena större tillgång till digitaliserat material och bibliotek är en viktig samhällsresurs.
Förstudien är en kartläggning inför ett eventuellt projekt för digitalt tillgängliggörande med inriktning
på litteratur på de svenska minoritetsspråken.Som en del av det allmänna biblioteksväsendet ska KB
ägna särskild uppmärksamhet åt minoritetsspråken. Parallellt med detta pågår på KB även ett arbete
med att följa hur andra offentligt finansierade bibliotek ägnar uppmärksamhet åt minoriteterna.
Kartläggningen har utgått från det bestånd som finns beskrivet i Libris. Enligt språklagen (SFS
2009:600) har det allmänna ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella
minoritetsspråken. I bibliotekslagen (SFS 2013.801) står att biblioteken i det allmänna
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biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna bland annat
genom att erbjuda litteratur på de nationella minoritetsspråken. Det praktiska ansvaret för att
intentionerna i minoritetsspråklagen följs upp ligger på Institutet för språk och folkminnen97.
Kulturrådet ger bidrag till kulturverksamhet och utgivning av böcker och kulturtidskrifter på
minoritetsspråk.
I det här sammanhanget är böcker utgivna på samiska av intresse . KB menar i förstudien att de
böcker som ska digitaliseras ska vara äldre upphovsrättsfria (gräns mellan äldre och troligen
upphovsrättsfira sätts vid 1920) och av intresse för den grupp som talar och läser det nationella
minoritetsspråket. Om det beslutas att man ska gå vidare med digitalisering är det av stor betydelse
att representanter för de berörda grupperna blir delaktiga i vilket material som ska digitaliseras. Alla
volymer från 1920 är dock inte fria att skanna och publicera och volymerna är ganska få och frågan är
om det är av större intresse för dem det berör. Titlarna på samiska är 88 stycken, men uteslutande
översatta svenska böcker som troligen använts av myndighetspersoner för försvenskningen av
samerna. Det rör sig om katekeser, almanackor och ABC-böcker. Förstudien höjer ett finger och säger
att det är av största vikt att, om man väljer att digitalisera titlarna, att man tar hjälp av samiska
representanter för att säkerställa att det som digitaliseras inte känns kränkande istället för
inkluderande. Förstudien har identifierat att det finns 89 samiska poster i Libris som har utgivningsår
efter 2010. 35 av posterna är barn- och ungdomslitteratur och 22 läromedel. Inga samiska förlag
finns omnämnda.
Vid digitaliseringsinsatser är det viktigt att inkludera berörda grupper, dels för att utröna vad som är
intressant att digitalisera, dels för att minimera risken för att arbeta med material som anses
kränkande av gruppen.

4.10

Böcker i andra format

E-böcker som ljudböcker via talsyntes
Produktion av e-böcker öppnar nya möjligheter även för mindre förlag att nå större skaror via nya
tekniska lösningar för produktion av ljudböcker. Ljudböcker är i regler dyra att producera för det
kräver både goda uppläsare och fungerande teknik för inspelning, redigering och digital publicering
på CD med påföljande distribution eller via streamingtjänster. Sedan en tid till tillbaka erbjuder t.ex.
Google ljudböcker i Play Store med talsyntes som har förmåga att förvandla e-böcker till ljudböcker,
med den kan användare nu också köpa ljudböcker. Något som borde intressera även svenska och
samiska förlag, då ljudboken blivit populärt i bokbranschen. Tekniken finns redan och man kan t.ex.
få iPhone att läsa böcker till dig och utvecklingen av talsyntesen fortsätter. Men om den kan ersätta
en riktig uppläsare det återstår att se. Den förbättrade talsyntestekniken kanske i framtid kommer
att göra ljudboken till ett mer tillgängligt medium för alla författare och förlag och inte bara från de
stora mediehusen99.
Samisk talsynteslösning
När det gäller samiskan så finns det redan en talsynteslösning samt en maskinöversättningstjänst
utvecklat av Sámi giellatekno100 vid Tromsö arktiska universitet i samarbete med Acapela.
Talsyntesen, eller text-till-tal, gör det möjligt för datamaskinen att omforma text till naturligt tal. Med
hjälp av ett skärmläsningsprogram kan text som visas på skärmen läsas upp. Det finns så här långt två
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samiska stämmor på nordsamiska, en kvinnlig stämma (” Elle”) och en manlig stämma (”Biera).
Lösningen finns för Windows, Inofox 4 och för OS X, iVox. Nedlastningen är gratis. Det är också
möjligt att anpassa stämmorna efter behov. Det finns även möjlighet för institutioner att använda sig
av licenser för många brukare på en gång för användning t.ex. på biliotek eller annan institution101.
Acapela har en demosida där man kan prova ut de samiska stämmorna på fritt vald text102.
Fler digitala lösningar
Giellatekno har vid sidan om översättningstjänst och talssynens utvecklat digitala
rättstavningsprogram för samiska språk, ordböcker och program samt metoder för språkinlärning.
Dessa tekniska lösningar har haft stor betydelse för användandet av samiskan som modernt
hanterbara språk i en digital värld som förändras allt snabbare. Lösningarna har underlättat och
effektiviserat det textbaserade samiska språkanvändandet. Utvecklingen drivs av universitetet i
Tromsö nu på uppdrag av norska staten.

4.11

Digitalisering av samisk litteratur

Samernas bibliotek bör vara med som viktig aktör i den digitala satsningen som Kungliga biblioteket
överväger i form av ett eventuellt projekt för digitalt tillgängliggörande med inriktning på litteratur
på de svenska minoritetsspråken. Det är av stor vikt att Samernas bibliotek kan vara med och
utveckla samt använda sig av och ta del av modern bok- och språkteknologi . Samernas bibliotek kan
vara den instans om ser över vilka böcker som är fria att digitalisera Samernas bibliotek bör bli den
plats där låntagare kan söka kompetent hjälp för support och service i fråga om teknologiska
hjälpmedel.

4.12

Sametingets bibliotek i Norge

Sametingets bibliotek är en del av Sametingets administration. Biblioteket har Norges största samling
av böcker och annat material på samiska språket och om samiska förhållanden. Samlingen består av
över 35 000 volymer utöver video, ljudböcker, musikinspelningar, mikrofilmer, språkkurser och
tidningar. Sametinget i Norge beviljar årliga bidrag för investeringar och drift av bokbussar i samiska
bosättningsområden i Norge. Även i Sverige och Finland finns bussar som betjänar samiska
användare. 103

4.13

Biblioteksdatabasen LIBRIS

Biblioteksdatabasen med dess söksystem innehåller information om de bibliotek som visar och gör
sitt material tillgängligt via LIBRIS tjänster Katalogisering, Fjärrlån eller Låntagarbeställning. Här finns
också uppgifter om de bibliotek som deltar i den nationella biblioteksstatistiken. Om låntagaren
söker till exempel på Samernas bibliotek visas Sam, Samernas bibliotek, Samisk depåbibliotek,
Specialbibliotek. Söker den intresserade Svensk samisk bibliografi hänvisar Libris till Ájttes databas104.
Kungliga biblioteket ansvarar för drift och utveckling av nationella bibliotekssystem: den nationella
samkatalogen för svenska bibliotek, fjärrlån (lån mellan bibliotek), publika söktjänster och andra
kringliggande system och tjänster. Verksamheten bygger på samverkan mellan de deltagande
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biblioteken. Libris webbsök innehåller 10 miljoner titlar från cirka 500 svenska bibliotek. KB:s
målsättning är att utveckla Libris till en nationell katalog.
I programförklaring för LIBRIS-systemen och ska de105:











erbjuda samhället en värdefull ingång till bibliotekens samlade resurser
som nationell nod också utgöra en ingång för användare internationellt
vara en strategisk resurs och ett effektiviseringsverktyg för Sveriges bibliotek och ett stöd för
högre utbildning och forskning
vara en öppen och oberoende plattform för en långsiktig utveckling av bibliotekens
infrastruktur
utvecklas i samarbete med biblioteken.
Värdegrund
Librissamarbetet utgår från de deltagande biblioteken och deras användares behov.
Samarbetet ska präglas av medinflytande och delaktighet.
System- och tjänsteutvecklingen är transparent mot biblioteken och mot omvärlden i övrigt.
Systemlösningar och innehåll ska vara fritt tillgängliga.
Tjänsterna ska vara inspirerande och öppna nya vägar för användarna.

Strategin är att:





göra biblioteken delaktiga genom KB:s inflytandestruktur och deltagande i
utvecklingsarbetet.
arbeta för öppna och länkade data i syfte att ge biblioteken kontroll över sina resurser men
också för att ge omvärlden möjlighet att bygga nya tjänster.
utveckla system och tjänster i dialog med användarna för att säkra tjänsternas relevans över
tid.
vara oberoende av kommersiella aktörer men samarbeta med dessa i syfte att gynna
biblioteken och deras användare.

Som biblioteksmyndighet har KB ett samordnande ansvar för Sveriges alla bibliotek. Den aktivt
webbaserade servicen är en mycket viktig del i kommunikationen med barn och unga men även för
en vuxen publik.
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5. Förslag till åtgärder rörande Sametingets biblioteksverksamhet
Resursförstärkning
Regeringen bör överväga en samlad insats med bland annat resursförstärkning, för att säkra och
utveckla såväl verksamheten vid Samernas bibliotek som samisk skolbiblioteksverksamhet.
En riktad insats måste göras för att bevara och utveckla biblioteket. Det behövs resursförstärkning
för att kunna möta de olika behoven. Biblioteket ska särskilt prioritera service till barn och unga och
till skolbiblioteken, men även till dem med olika typer av funktionsnedsättningar, till forskare och alla
andra som söker biblioteket. Biblioteket ska informera och ge råd till låntagare både fysiskt och via
webben, ägna sig åt strategiskt arbete i samverkan med andra aktörer, katalogisering av samiskt
material och erbjuda utbud av medier och tjänster.
Översyn av lagen avseende skolbiblioteken
Regeringen bör överväga en översyn av Skollagen (2010:800) avseende tillgången till skolbibliotek för
sameskolornas elever samt elever vid samisk integrering, men även tillgången till samiska läromedel
och litteratur för barn och unga i skolåldern.
Sedan den 1 juli 2011 finns skolbiblioteken inskrivna i skollagen. Där står att varje skolenhet ska ha
tillgång till ett skolbibliotek. Det gäller även sameskolan. I skollagen 106(2010:800) med förtydligande i
bibliotekslagen107 (2013:801) står det inget om att det ska finnas skolbibliotek med fackkunnig samisk
personal tillgängligt och litteratur anpassat för samisk skolverksamhet på sameskola och samisk
integrering. Avsaknaden av skolbibliotek och samisk litteratur är inte förenlig med målet att skapa en
likvärdig skola. Skolbibliotek ska vara en gemensam och ordnad resurs av medier och information,
vilken bör ses som en pedagogisk resurs till elever och lärare.
Utbildning och kompetenslyft för bibliotekarier
Regeringen bör överväga en särskild satsning på utbildning och kompetenslyft för bibliotekarier med
samisk kompetens samt urfolkskompetens. Satsningen kan även innefatta kompetenslyft om samisk
– och urfolkslitteratur för bibliotekarier vid kommunala och andra bibliotek.
Ett kompetenslyft bör kunna erbjudas bibliotekspersonal inom framförallt förvaltningskommunerna,
som har ansvar för samiska språk och andra nationella minoritetsspråk i de offentligt finansierade
biblioteken. Här vore önskvärt att det fanns fler bibliotekarier och bibliotekskonsulenter på Samernas
bibliotek och andra bibliotek med god sakkunskap om samisk litteratur och kultur, renskötsel och
samhällsliv i övrigt som skulle kunna vara en bärande del av kunskapslyftet inom området. Som en
del av den interna kompetensutvecklingen kan bibliotekarierna medverka i International Indigenous
Librarians (IIFL). Vidare föreslås att biblioteksutbildningen bör innefatta kunskap om samiska språk
och förhållanden samt kunskap om urfolk. I andra delar av världen (Nya Zeeland, USA och Canada)
finns bibliotekarier med urfolkskunskap, samt anpassade utbildningar.
Ökad litteratur för olika målgrupper
Regeringen bör överväga att vidta åtgärder för att främja samisk bokproduktion och
förlagsverksamhet. Vid sidan av bokutgivning bör även utgivning av e-böcker främjas.
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En ordning bör övervägas där pliktexemplar av all nyproducerad samisk litteratur också ska lämnas
till Samernas bibliotek så de kommer den samiska allmänheten till godo. Alla samiska talböcker på
Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) bör även finnas tillgängliga vid Samernas bibliotek.
Tillgången till samiskspråkig litteratur bör öka. Även utgivning och produktion av ljudböcker,
punktskriftsböcker, lättlästa nyheter samt e-böcker och talböcker på samiska språk bör uppmuntras
och stödjas . Personer med olika funktionshinder ska kunna ta del av samisk litteratur och övriga
media på samiska på jämlika villkor.
Bokbussar
En handlingsplan bör tas fram för etablering av bok- och kulturbussar med biblioteksservice för
urfolket samerna i Sverige. Bok- och kulturbussar med samiska bibliotekarier är av särskild vikt som
demokratibärare i de mes glesa områdena i Sápmi som saknar biblioteksservice för övrigt. Bussarna
är väl lämpade för aktiviteter riktade till barn och unga.
Inkodning av böcker
Det föreslås att en översyn och revidering görs avseende den nationella standarden för märkning av
samiska böcker för att även innefatta det umesamiska språket. Inkodningen av samiskspråkiga
böcker bör överlag ses över eftersom den är bristfällig och kan leda till en felaktig bild av vilket utbud
som finns på samiska språk, vilket kan påverka bibliotekens inköp av samisk litteratur.
Samverkan
Samernas bibliotek kan överväga att inleda samarbete med regionbiblioteken, till exempel med
Regionbiblioteket i Norrbotten och deras webbsatsning Polarbibblo.se. Sameskolstyrelsens
skolbiblioteksverksamhet bör också bli föremål för samarbete för att säkerställa att resurser och
litteratur avsedda för utbildning blir tillgodosedda. Samverkan med folkbiblioteken, främst i
förvaltningsområdena för samiska språk men även i resten av landet, bör ingå som del i ett utvecklat
samarbete mellan olika bibliotek. Det gäller också för samisk biblioteksverksamhet i Finland och
Norge samt i möjligaste mån även Ryssland. Samernas bibliotek kan vara en samarbetspartner i
Kungliga bibliotekets projekt som rör digitalisering av mediehantering och införande av ny teknologi
för urfolket samerna och de nationella minoriteterna i landet.
Avsaknaden av samiska skolbibliotek med böcker på samiska och om samiska förhållanden
anpassade för barn i sameskola och samiska integreringar är ett stort hinder för att samebarnen ska
kunna få en likvärdig utbildning med andra barn i landet. En sak som bör lösas är bristen på
skolbibliotekarier med fackkunskap inom urfolksområdet.
Översyn av bibliotekslagen
Det bör övervägas om det finns behov av en översyn av bibliotekslagen med syfte att tydliggöra
Samernas biblioteks roll som urfolksbibliotek. Urfolket samernas bibliotek och dess
biblioteksverksamhet finns inte omnämnt i bibliotekslagen. I bibliotekslagens bestämmelser om
allmänna biblioteksväsendet och ansvarsfördelning, vilka bibliotek det är frågan, ansvar för det
samiska språket och vad som bör göras framkommer det inte på ett nog tydligt sätt Sametingets roll i
urfolket samernas biblioteksverksamhet. Det bör i bibliotekslagen framgå att det är Sametinget som
bör vara huvudman och ansvarig för urfolket samernas hela biblioteksverksamhet. Det saknas helt
idag. Det finns behov av att harmonisera bibliotekslagen108 (2013:801) med övrig lagstiftning som rör
urfolket samerna och de nationella minoriteterna i Sverige med ändring i bibliotekslagen.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/bibliotekslag2013801_sfs-2013-801
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Digital satsning
Samernas bibliotek bör kunna ge service via en användarvänlig webbaserad plattform samt samverka
med andra bibliotek särskilt i fråga om barn och ungdom. Samernas bibliotek kan även samverka
med Kungliga bibliotekets i dess satsning på digitalisering av urfolket samernas och de nationella
minoriteternas litteratur.

6.

Avslutning

Samernas bibliotek bör vara den samiska institution som driver och utvecklar urfolket samernas
bibliotek och biblioteksverksamhet så att den gagnar alla samer oavsett ålder eller bosättningsort.
Gemensamt för alla tidigare ansträngningar är att de samiska förlagen har velat samordna den
samiska biblioteksverksamheten och samla arbetet under en institution och ledning. Tanken om att
inrätta ett samiskt ansvars-, special och huvudbibliotek, en sammanslagen institution med
folkbiblioteksverksamhet för samer under Sametinget är därmed inte ny. Nya tankar kan ha
inspirerats av urfolksbibliotekariernas gemensamma ansträngningar inom ramen för
urfolksbibliotekariernas globala nätverk International Indigenous Librarians´ Forum127. Det är därför
av stor vikt att vidta åtgärder för att stärka Samernas biblioteks roll dels i det samiska samhället, dels
som sammanhållande länk för samisk litteratur inom biblioteksområdet i Sverige och i Sápmi.
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Litteratur i övrigt:
Kajsa Kuoljok, Ájtte, Rapport om projekt Samisk skyltning - att synliggöra det samiska i vardagen
Katarina Hellgren red. #vardagsrasism motmigsomsame, berättelser om hur vardagsrasism mot samer ser ut
idag, Sameradion/ Sveriges Radio och SVT Sápmi
Chris Szekely red, Issues and initiatives in indigenous librarianship, National library of the New Zealand /
Samernas bibliotek
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År

385
224
234
235
201
160

161

616
638
388
425
273
287

354
315
203
225
118
135

Kvinnor Män

346
114
0
0
0
0
0

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

133

2003
355
258
188
174
172
165

165

274
119
110
43
31
38

94
113
109
189
0
0

Grupper Extra

259
225
205
198
183
157

59

1338
1169
810
776
422
460

Totalt

1709
1191
922
980
965
860
1171

573
254
118
160
229
246
225

55

30 (29,73)
26 (25,98)
18 3 sommarveckor utan besök
17 Inga besök i juli
9 Endast öppet tisdagar
10 Öppet tisdagar, inga besök i juli
Öppet tisdag, onsdag, torsdag. Inga besök i juli

Per vecka Kommentar

44 Ája öppnade ca 20 september
Jan-april fanns kommunbibliotekets tidningar och
110
37 tidskrifter i Ája-biblioteket
251 26 (26,47) Från 1 augusti är biblioteket stängt på måndagar
144 20 (20,49)
144 22 (21,78)
165 21 (21,44)
155 19 (19,11)
189 26 (26,02)

Datum Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Totalt Grupper Extra Per vecka Kommentar

Besöksstatistik Ája-biblioteket 2003-

45 veckor
45 veckor

45 veckor
45 veckor
45 veckor

45 veckor

45 veckor
45 veckor
45 veckor
45 veckor

662 Samiskt informationscentrum
387 Samiskt informationscentrum
132
170
144
128
155

274
172
150
164
124
726 Samiskt informationscentrum

Marknadsveckan

Utlåningsstatistik för Samernas bibliotek, utlån
Personal Enskild
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

36
37
15
46
38
55
108
100
62
44
684
95

Depå skolor Depå övrigt Bibliotek Elever
Summa
6
4
9
13
1099
28
24
1187
3093
2
12
25
3169
299
257
2
573
724
201
63
1034
1275
227
24
2
1566
346
145
34
6
586
171
224
28
31
3
565
191
128
20
42
23
504
375
131
21
25
614
511
53
25
1
634
350
130
1
30
1195
195
285
37
29
23
664

Utlåningsstatistik för Samernas bibliotek, omlån
Personal Enskild
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

11
9
13
1
13
16
11
28
42
35
4
29
7

59
18
11
23
32
8
59
28
83
136
76
124

Depå skolor Depå övrigt Bibliotek Elever

9

30
1

1

4
5
4
3
10
3
23
50

Summa

13
4055
10
11
54
2
22
25

3
1
1
19

11
98
41
25
4091
52
37
102
74
182
146
150
226

Utlåningsstatistik för Samernas bibliotek, utlån inkl. omlån
Personal Enskild
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

11
45
50
16
59
54
66
136
142
97
48
713
102

4
1158
3111
310
747
1307
354
230
219
458
647
426
319

Depå skolor Depå övrigt

Bibliotek Elever

Summa

9
28
2
270
4256
227
155
235
128
185
55
152
310

21

28
20
21
1
38

54
26
2
63
28
39
35
45
35
28
53
79

2
9
3
24
2
42

24
1285
3210
598
5125
1618
623
667
578
796
780
1345
890
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Enkät till lärare och skolpersonal om bibliotek och böcker på samiska 2018
1. Har din sameskola tillgång till ett skolbibliotek?
100%

90%

80%

70.6%
70%

Procent

60%

50%

40%

30%
23.5%
20%

10%
5.9%

0%
Ja

Namn
Ja
Nej
Vet ej
N

Nej

Vet ej

Procent
70,6%
23,5%
5,9%
17
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2. Om ja, finns det böcker på samiska där?
100%

90%

80%

70%

60%

Procent

56.3%

50%

40%

30%
25.0%

20%

12.5%
10%
6.3%

0%
Ja

Namn
Ja
Ja, någon enstaka
Nej
Vet ej
N

Ja, någon enstaka

Nej

Vet ej

Procent
25,0%
56,3%
6,3%
12,5%
16
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3. Är utbudet av god kvalitet och anpassat för barn och ungdomar?
100%

90%

80%

70%

Procent

60%

50%
46.7%

40%

30%

20%

20.0%

20.0%

Nej

Vet ej

13.3%
10%

0%
Ja

Namn
Ja
Ja, delvis
Nej
Vet ej
N

Ja, delvis

Procent
13,3%
46,7%
20,0%
20,0%
15
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4. Besöker du något annat bibliotek än skolbibliotek för att låna böcker med dina elever?
100%

90%

80%

70%

Procent

60%

50%

40%
35.3%

30%
23.5%
20%

23.5%

17.6%

10%

0%
Aldrig

Namn
Aldrig
Sällan
Ibland
Ofta
N

Sällan

Ibland

Ofta

Procent
17,6%
23,5%
35,3%
23,5%
17
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5. Om ja, finns det böcker på samiska där?
100%

90%

80%

70%

60%

Procent

56.3%

50%

40%

37.5%

30%

20%

10%
6.3%

0.0%

0%
Ja

Namn
Ja
Ja, någon enstaka
Nej
Vet ej
N

Ja, någon enstaka

Nej

Vet ej

Procent
37,5%
56,3%
0,0%
6,3%
16
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6. Är utbudet av god kvalitet och anpassat för barn och ungdomar?
100%

90%

80%

70%

60%

Procent

56.3%

50%

40%

30%
25.0%

20%

12.5%
10%
6.3%

0%
Ja

Namn
Ja
Ja, delvis
Nej
Vet ej
N

Ja, delvis

Nej

Vet ej

Procent
12,5%
56,3%
25,0%
6,3%
16
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7. Brukar du efterfråga nya böcker på samiska?
100%
94.1%
90%

80%

70%

Procent

60%

50%

40%

30%

20%

10%
5.9%

0%
Ja

Namn
Ja
Nej
N

Nej

Procent
94,1%
5,9%
17
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8. Besöker ni ett bibliotek i andra syften än att låna böcker? I så fall vad?
arbeten i skolan
Föreläsning, lässtund
olika aktiviteter
Syftet är att låna böcker, men samiska böcker finns knapt att låna. Vi efterlyser fler samiska böcker för barn och ungdom
Bibliotekarien har bokprat

Powered by www.questback.com

Enkät till lärare och skolpersonal om bibliotek och böcker på samiska 2018

2018-02-27 11:30

9. Har dina elever någon gång träffat en barn- eller ungdomsbibliotekarie?
100%

90%

80%

70%

Procent

60%

50%

40%

37.5%

37.5%

Ja, vid något enstaka tillfälle

Nej

30%
25.0%

20%

10%

0.0%

0%
Ja, flera gånger varje termin

Namn
Ja, flera gånger varje termin
Ja, minst en gång per termin
Ja, vid något enstaka tillfälle
Nej
N

Ja, minst en gång per termin

Procent
25,0%
0,0%
37,5%
37,5%
16
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10. Känner du till Samernas bibliotek i Jokkmokk?
100%

90%

82.4%
80%

70%

Procent

60%

50%

40%

30%

20%

17.6%

10%

0.0%

0%
Ja

Namn
Ja
Nej
Vet ej
N

Nej

Vet ej

Procent
82,4%
17,6%
0,0%
17
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11. Brukar du låna/fjärrlåna böcker till dina elever från Samernas Bibliotek?
100%

90%

80%

70%

Procent

60%

50%

47.1%

40%

29.4%

30%

20%

17.6%

10%
5.9%

0%
Ja, varje läsår

Namn
Ja, varje läsår
Ja, det har hänt
Nej, aldrig
Vet ej
N

Ja, det har hänt

Nej, aldrig

Vet ej

Procent
5,9%
29,4%
47,1%
17,6%
17

Powered by www.questback.com

Enkät till lärare och skolpersonal om bibliotek och böcker på samiska 2018

2018-02-27 11:30

12. Vad tycker du om Samernas biblioteks verksamhet idag?
Trodde faktiskt att det var nedlagt...att det inte finns kvar. kanske mer info om detta.
Vet ej
Jättebra
Väldigt anonymt. Behöver gå ut med mycket mer information riktad till skolor och om hur vi kan göra för att låna böcker hos er och vad vi kan
låna. Vilket utbud har ni?
Jag vet inget om det. Vad finns det för böcker? Hur går utlåningen till, skickas böckerna eller hämtas? Har man lång lånetid? Var finner man
information om biblioteket?
Jag tror ni behöver informera om att detta bibliotek finns!
Ganska osynlig. Saknar information om nya böcker och de biblioteket kan erbjuda
Eftersom biblioteket är placerad på annan ort så .glömmer man bort att använda den. Biblioteket måste jobba mer ut mot förskolor och
skolor. Gå ut och berätta om ny litteratur och annat som hör till biblioteket. Besöka skolor och förskolor gör biblioteket mer levande bland oss.
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13. Söker du böcker på samiska till dina elever på andra ställen än biblioteket?
100%

90%

88.2%

80%

70%

Procent

60%

50%

40%

30%

20%

11.8%
10%

0%
Ja

Namn
Ja
Nej
N

Nej

Procent
88,2%
11,8%
17
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14. Om ja, var i så fall?
Kautokeino, samioahpponeavvuguovddas
gärjabusse
Bokbussen gärja
Sameskolstyrelsen
Bokbuss
bokaffär
På nätet; davvi girji, lindbak, árran
Gaaltije, Davvi girji
Alla grundskolor
ovttas.no. Försöker med material att skriva ut. Köper in någon enstaka bok typ en gång per år från Kautokeino bokaffären till skolan.
På olika samiska försäljningssighter och affärer.
De samiska förlagen, då måste man tyvärr köpa in dem.
bokhandel, loppis mm
Vi köper in böcker på samiska från bokförlag.
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15. Vilken service skulle du vilja att ett samiskt bibliotek skulle erbjuda sameskolorna?
-personal som pratar samiska !!!!
-samiska böcker i alla åldrar och genrer !!!
-klassuppsättningar som man får låna (tänker på den dåliga ekonomin som sameskolorna NU har ) !!!
kanske i form av bokbuss med regelbundna besök.
Kanske skicka mail om nya böcker och tips. I och med att vi har ett kommunalt skolbibliotek så går det väl att låna böcker via dom av er, men
är osäker om alla vet det i vår arbetsgrupp.
Jag skulle vilja att de skulle bjuda in till att berätta för eleverna vad det finns för böcker och vara inspirationskällor till att få dem att läsa böcker
på samiska. Det finns dock ett litet urval av lulesamiska böcker. Det är önskvärt att det producerades fler böcker som är anpassat för alla
åldrar.
Visshet om att de håller sig ajour och har alla böcker så att det går att låna då behovet uppstår.
info om nyheter och att personal skulle komma och berätta om böckerna.
hålla någon berättardag och sagostund
Erbjuda precis alla böcker som finns, gamla som nya, svenska som norska förlag
Böcker med hög nivå på den skrivna texten. Med ett språk som förmedlar estetiskt vacker text, dikter och prosa.
En lista på litteratur indelad i olika åldrar och områden.
En plattform på internet där ni visar vad ni har för utbud och där vi kan gå in och beställa böcker.
Att frakt av bokpaket ordnas av biblioteket.
Ni får gärna komma och presentera er verksamhet på skolan.
Det hade varit toppen om det funnits en hemsida med böckerna ni har, samt bilder. Och att man kan låna smidigt även om man bor på annan
ort. Det är ju ofta man saknar böcker i exempelvis ett tema, hade biblioteket kunnat fungera som ett alternativ till att köpa in dyra böcker från
Norge hade det varit toppen.
Information, samordning
Jobba mot skolor och förskolor och på det sättet syns de samiska biblioteket.
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16. Välj tre av dessa saker som du skulle uppskatta mest:
100%

90%
82.4%
80%

70%

58.8%

Procent

60%

50%

40%
35.3%

35.3%

30%
23.5%
20%

23.5%
17.6%

17.6%

10%
5.9%
0.0%

0%
Bokblogg för
lärare/vuxna

Digitalt
nyhetsbrev med
tips om nya
böcker på
samiska

Författarbesök

Besök av en
bibliotekarie

Namn
Bokblogg för lärare/vuxna
Digitalt nyhetsbrev med tips om nya böcker på samiska
Författarbesök
Besök av en bibliotekarie
Sagostunder på YouTube
Bokcirkel på skolan
Eget bibliotek på skolan
Bokbuss med samiskt skolbibliotek
Föräldrar som läser med sina barn
Större utbud av samiska böcker
N

Sagostunder på
YouTube

Bokcirkel på
skolan

Eget bibliotek på
skolan

Bokbuss med
samiskt
skolbibliotek

Föräldrar som
läser med sina
barn

Större utbud av
samiska böcker

Procent
5,9%
58,8%
23,5%
17,6%
23,5%
0,0%
35,3%
35,3%
17,6%
82,4%
17
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17. Välj tre av dessa saker som du tror elever skulle uppskatta mest:
100%

90%

80%

68.8%

70%

62.5%

Procent

60%

50%
43.8%
40%

31.3%
30%
25.0%

20%

25.0%

18.8%

18.8%
12.5%

10%

0.0%

0%
Bokblogg för
barn

Digitalt
nyhetsbrev med
tips om nya
böcker

Författarbesök

Namn
Bokblogg för barn
Digitalt nyhetsbrev med tips om nya böcker
Författarbesök
Besök av en bibliotekarie
Sagostunder på YouTube
Bokcirkel på skolan
Eget bibliotek på skolan
Bokbuss med samiskt skolbibliotek
Läsa med förälder
Göra en teater/dans om en bok
N

Besök av en
bibliotekarie

Sagostunder på
YouTube

Bokcirkel på
skolan

Eget bibliotek på
skolan

Bokbuss med
samiskt
skolbibliotek

Läsa med
förälder

Göra en
teater/dans om
en bok

Procent
18,8%
25,0%
43,8%
0,0%
68,8%
18,8%
25,0%
31,3%
12,5%
62,5%
16
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18. Här kan du skriva vad du har på hjärtat som rör bibliotek, skolbibliotek och Samernas bibliotek. Ge
gärna förslag på förbättringar!
Bra enkät ! Hoppas att ngt händer nu !
Det är stor brist på samiska böcker för våra samiska barn och unga. LJUDBÖCKER på samiska finns överhuvudtaget inte !!
Mer utbud på samiska och bättre samarbete med norge
Jag skulle vilja att det fanns klassuppsättningar av olika böcker för olika åldrar för att kunna arbeta med boksamtal. Fler lulesamiska böcker
som är producerade i Sverige. Det är också bra om det fanns ljudböcker, dvs där man får lyssna och läsa i boken samtidigt.
Samebiblioteket är väldigt bra.
Erbjuda och informera om nya(och gamla böcker) på lulesamiska och nordsamiska
Vi får besök ofta av bokbussen Gärjah, vilket är jättebra. Men hade gärna vetat mer om möjligheter att låna från Ája i jokkmokk.
Översätta fler barnböcker till samiska. Böcker från olika kulturer, från Sverige och England. Översätta böcker till samiska, böcker som är
populära och roliga, spännande och intressanta. Böckerna måste inte nödvändigtvis handla om samisk kultur. Eleverna behöver få tillgång till
ett vidgat textbegrepp, vidgat ordförråd, vidga sitt språk. Eleverna behöver få input av ord, eleverna behöver få fängslas av böcker på samiska
som drar in eleverna i nya världar. Böcker kan också göras till "read along" böker, en film med still bild där uppläsaren och markören på texten
samcynkar. Eleverna älskar read along böcker som finns på svenska och engelska att titta på tex på UR, Youtube etc men på samiska finns bara
Nora gielka. Mycket bra dock, men för en yngre ålder. Eleverna i åldern 3-6 har väldigt få böcker ..den sk bokslukaråldern behöver mer böcker
på samiska. Översätt- Sök sådana som vill arbeta med att översätta böcker. På skolan behöver vi få tillgång till böcker. Att ha ett skolbibliotek
är något som skolinspektionen också trycker på och kan markera på om skolorna inte har det.
Vi ser gärna att ni gör en mer barnvänlig sida för elever, där de kan se hur böckerna ser ut och kanske skriva in egna recensioner.
En rolig och barnvänlig hemsida, gärna som Polarbibliotekets sida. Dit elever kan skicka in berättelser eller recensioner m.m.
Allmänna biblioteken borde ha mer samiska böcker och viktigt att man tar in nya titlar.
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Enkät om Samernas bibliotek 2018
1. Vilket kön tillhör du?
100%

90%

80%

70%

Procent

60%

59.7%

50%

40%
32.8%
30%

20%

10%

7.6%

0%
Kvinna

Namn
Kvinna
Man
Vill inte uppge
N

Man

Vill inte uppge

Procent
59,7%
32,8%
7,6%
409
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2. Brukar du läsa samiska böcker?
100%

90%

80%

70%

61.2%

Procent

60%

50%

40%

30%

27.3%

20%

11.5%
10%

0%
Ja, ofta

Namn
Ja, ofta
Ja, ibland
Nej
N

Ja, ibland

Nej

Procent
11,5%
27,3%
61,2%
407
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3. Om ja - på vilket språk?
100%

90%

80%

70%

Procent

60%

50%
44.4%
40%

30%
24.7%

20%

20.5%

10%

7.9%
2.5%

0%
Sydsamiska

Namn
Sydsamiska
Umesamiska
Nordsamiska
Lulesamiska
Annat
N

Umesamiska

Nordsamiska

Lulesamiska

Annat

Procent
20,5%
2,5%
24,7%
7,9%
44,4%
239
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4. Om nej - varför inte?
100%

90%

80%
76.4%

70%

Procent

60%

50%

40%

28.9%

30%

20%

9.2%

10%

9.8%
7.9%

9.5%

0%
Kan inte samiska

Kan inte läsa på samiska

Namn
Kan inte samiska
Kan inte läsa på samiska
Tycker inte om att läsa böcker
Har inte tid att läsa
Det finns för få böcker på samiska
Annat
N

Tycker inte om att läsa
böcker

Har inte tid att läsa

Det finns för få böcker på
samiska

Annat

Procent
76,4%
28,9%
9,2%
9,8%
7,9%
9,5%
305
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5. Känner du till Samernas Bibliotek i Jokkmokk?
100%

90%

80%

70%

60%

Procent

55.0%

50%
46.0%

40%

30%
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0%
Ja

Namn
Ja
Nej
N

Nej

Procent
46,0%
55,0%
411
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6. Om ja - brukar du låna böcker från Samernas bibliotek?
100%

90%

87.5%

80%

70%

Procent

60%

50%

40%

30%

20%
13.1%
10%

0%
Ja

Namn
Ja
Nej
N

Nej

Procent
13,1%
87,5%
305
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7. Brukar du efterfråga nya böcker på samiska?
100%

90%

80%

70.4%

70%

Procent

60%

50%

40%

30%

19.1%

20%

10.6%

10%

0%
Ja, ofta

Namn
Ja, ofta
Ja, ibland
Nej
N

Ja, ibland

Nej

Procent
10,6%
19,1%
70,4%
398
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8. Hur ofta har du besökt Samernas bibliotek det senaste året? (Fysiskt eller fjärrlån via webben)
100%

90%

80%
76.5%

70%

Procent

60%

50%

40%

30%

20%
15.9%

10%
5.4%
2.2%
0%
Ingen gång

Namn
Ingen gång
1-5 gånger
6-10 gånger
Ännu fler gånger
N

1-5 gånger

6-10 gånger

Ännu fler gånger

Procent
76,5%
15,9%
2,2%
5,4%
409
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9. Om du svarat att du aldrig eller mycket sällan använder dig av Samernas bibliotek: Varför inte?
Har nyss bestämt mig för att börja lära mig mer samiska. Kommer att använda mig av dess tjänster snarligen.
Jag kan inte språket. Jag är mer för filmer.
Bor i Sundsvall
Visste ej om att det fanns, varken på nätet eller i person
Har inte tänkt tanken på fjärrlån
Jag visste inte om att det fanns.
Vil bare støtte......kan ikke læse det
Jag visste inte att det fanns ett same bibliotek
Känner inte till det
Har inte vetat om att det fanns
Kan inte samiska.
Jag lånar istället böcker via samiska bokbussen.
Jag bor långt från Jokkmokk, det är enda skälet.
Bor i Stockholm
Min kunskap i nordsamiska är inte tillräckligt bra. Min svenska är bättre, men tyvärr inte tillräckligt bra till allt. Fysiskt har jag för många mil till
till samernas bibliotek
Har inte känt till det
Kan inte samiska och avståndet.
Jag bor i Uppsala
Det viste inte jag att ni fanns (menar Samernas biblioteket
Läser normalt inte böcker
Kan tyvärr inte samiska. Vill lära mig men väldigt svårt att få tillgång till det i Sydsverige
Hinner aldrig läsa böcker oavsett språk
visste ikke at den fanns.... men kommer se på den sen.. bra tips...
inte funnits tid
är svensk bitchesss
arbetat för mycket
Jag bor inte i Jokkmokk
Visste inte att det fanns
visste inte att det fanns, men jag skulle gärna lära mig mer om samerna och er historia
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Jag är nybörjare. Försöker lära mig historia och kultur
Jag bor i Stockholm och är inte en same.
Aldrig hört talats om det
Jag bor för långt bort, jag talar inte samiska. Jag visste inte förrän väldigt nyligen att det ens fanns!
Jag bor inte i närheten och jag är ny på språket
Jag visste inte att det fanns och har inte lärt mig samiska än.
Bor i Skåne och kan inte samiska
Tycker samisk kultur är mycket intressant och hade inte koll på att de finns samiskt bibliotek. Är inte same själv men har renar och hjälper till
rätt mycket och umgås med samerna i samebyn.
Jag bor inte i närheten och det är flera år sedan jag var i Jokkmokk senast. Men vid nästa besök i Jokkmokk ska jag även besöka Samernas
bibliotek!
Jag bor inte i närheten så jag har tyvärr missat att det finns. Förrän nu
Känner inte till
Bor i Stockholm
lever inte nära nog, kände inte till det, och kan inte samiska, vill dock gärna lära mig om den kulturen
Jag är inte same och talet eller läser inte samiska. Läser dock gärna samiska författare i översättning!
Geografiskt långt bort, och glömmer ofta bort
Visste inte att det fanns.
Bor i Sydsverge
Jag har inte känt till det. Finns litteratur även på svenska så vill jag få tillgång till litteraturen och läsa.
Har inte blivit av. Men ja ska!!
Jag bor nere i Närke...
Jag känner att jag inte fått möjlighet att omfamna min samiska kultur tack vare splittrad familj och dåligt stöd och information ifrån samhället!
En dröm är att läsa samiska på universitet. och resa och vandra genom Sápmi och upptäcka min kultur.
Geografiskt
den ligger fel geografiskt. Känns knepigt att låna. Tar tid
Bor tyvär i Göteborg
Saknar böcker på både svenska och samiska.
Jag bor inte i närheten
Kan inte samiska och bor 40 mil därifrån
Jag visste inte att det fanns.
Hinner inte om
Kände inte till det tidigare. Nu kommer jag låna fjärrlån.
Jag är sällan på besök i Jokkmokk. Vill ha fler samiska bibliotek så det blir närmare att låna böcker.
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Bor i Barcelona
För att det är 100 mil dit
Bor inte där.
inte relevant för tillfället. har samiska böcker tillgängliga där jag bor; kan bara lite samiska
Jag är 16 år och kan inte språket riktigt bra än
Långt att åka, men hoppas få göra det någon gång i livet:)
För jag leva vid Höga Kusten
Visste inte om att det finns på webben plus att vi bor hundra trettio mil där ifrån och att jag inte fick lära mig samiska.

Jeg er same, men fornorsket og jeg mangler tilbud om opplæring i samisk språk. Det er svårt å lære seg samisk ensam. Om jeg kunne samisk,
så ville jeg brukt biblioteket hele tiden, for jeg elsker å lese og elsker å fordype meg i historie og litteratur.
har inte haft tid samt svårigheter att finna de
Vill läsa på svenska.
Därför att det är oklart hur man gör för att fjärrlåna. Det hade gärna fått informeras mer om det.
Har ej lätt mig samiska än
För det är fattigt
för jag är rassist
Tar mig inte till något bibliotek längre
Kan inte språket
kan för lite samiska
vet inte
finns ej behov av sådant bibliotek
Jag skulle vilja men jag kan tyvärr inte samiska. Jag har funderat på att lära mig samiska.
Visste inte det fanns. Och kan inte sydsamiska
Vet inte
Jag bor inte nära och jag kan inte samiska, jag skulle dock älska att lära mig.
Jeg bor altfor langt fra den. Bor i Tromsø, Norge
jag bor inte i jokkmokk
Jag har aldrig fått veta av mitt hembibliotek/bokbuss att det är möjligt att genom Samernas bibliotek få tag i fler nordsamiska böcker,
framförallt barn och ungdomsböcker.
Bor långt ifrån
Jag bor i södra Sverige, men fränst flr att jag inte lärt mig att läsa på samiska
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Det ligger i Jokkmokk, det är endast möjligt att köpa samiska böcker för mig.
Har aldrig hört talas om det
vet inte vart det ligger men skulle järna vilja, bor nämligen i norrköping
jag visste inte att det fanns
Har nog inte tänkt på det.
Är bosatt i Norge.
Jag viste inte om att den fanns. Hade jag vetat det tidigare skulle jag nog försökt att låna. Kan tyvärr inte samiska och det sörjer jag.
Jag kan inte samiska
Jag har ingen aning om att samer fans förut fören vi hade en presentation om samer.
jag är inte same
Dåliga öppentider och service är inte den bästa. Mest historisk litteratur.
Bor i Värmland
kan inte samiska och bor i Södra Sverige
för att jag inte har haft möjlighet att besöka jokkmokk
Har inte haft vägarna förbi i Jokkmokk
Talar tyvärr inte samiska och bor på en geografisk plats långt från jokkmokk
Har inte vetat om att det finns
Jag bor i södra Sverige
Jag har inte växt upp med Samiska, vilket år tråkigt. Men när jag blir äldre ska jag lära mig. Och då ska jag läsa så mycket jag kan.
Visste inte om det.
Jag visste inte om det
Kan inte samiska
För att jag inte ha vetat att det funnits
är inte same såvisste ej om det och lever ej i norr
visste inte att det fanns
Jag brukar låna via biblioteket där jag bor.
Har ikke visst om samernas bibliotek
Bor inte i Jokkmokk, kan inte samiska.
Jag inte haft behov av det.
Kände inte till det och bor i södra Sverige.
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Fick aldrig lära mig språket tyvärr
Visste inte att det existerade
Har inte vetat om att det funnits
Bor för långt bort. Bor i Säffle Värmland.
Visste inte om det.
jeg bor i Norge
Jag köper de böcker jag vill ha istället. De är omöjliga att få tag på efter några år så likabra att köpa inför framtiden så även mina barn kan få
läsa.
Bor inte i närheten
För att jag precis börjat ta tillbaka och lära mig språket som togs från min familj.
Jag är inte same
Jag har fått köpa egna böcker. Ibland från Norge.
Bor i Stockholm
Visste inte om det
Visste inte att det existerade
jag bor inte i sverige
innehåll okänt, och så många med fackfel..man tröttnar se fel, fel
Jag visste inte att det fanns
Har börjat att släcktforska och nu kommit in till mina samiska förfäder
Jag håller på och lär mig nordsamiska, så det går långsamt att läsa samiska böcker.
Har inte kommit i gång med det
Jag kan tyvärr inte samiska och visste inte att de hade ett eget bibliotek
Visste inte att det fanns
Visste inte att det fanns
visste inte om att det fanns. Jag är inte så duktig på komplicerad sydsamiska, så jag tar väldigt lång tid på mig att läsa och förstå en samisk
bok. Försöker för fullt att få Forslundagymnasiumet att låta samer läsa samiska på skoltid det tar tid å energi
Jag är inte same
har inte vetat det det finns
Jag bor i Skåne
Jag bor i västerås
Långt att åka. Med aktiviteter från biblioteket på t ex Facebook, så skulle man bli påmind och låna genom nätet.
Jag bor mycket långt ifrån biblioteket och jag kan inte samiska
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Visste inte
Jag vände mig ofta till Samernas bibliotek i Jokkmokk då jag gjorde fältarbete (antropologi) i området. Fantastiskt bibliotek med hjälpsam
personal. Nu är min utbildning avslutad och därför har jag inte lånat något därifrån det senaste året.
inte vetat att det funnits
Vet ej att det finns,men nu förstår jag vart jag ska gå.
Jag är inte same, som jag vet men ni har rätt till både levande språk och kultur ☺
Inte haft tid och har inte prioriterat det
jag är här för första gången
Jag kände inte till det
visste inte om det
Långt bort, 200km
Jag kände inte till samernas bibliotek inte heller har jag varit i Jokkmokk samt är jag ingen same. Dock är jag mycket intresserad.
jag är inte samisk
Jag visste inte att det fanns
jag går dit ju...
Trots mina samiska rötter kan jag inte läsa samiska.
Bor i Stockholm och har lånat några lätta böcker från stadsbiblioteket. Men tänkte pröva att låna via webben och besöka nu i vår då jag
ska plugga i jokkmokk.
Kan inte samiska, vill kunna, har sökt utbildningsmaterial.

Lånar via fjärrlån via mitt "hembibliotek"
Jag bor inte inom rimligt geografiskt område (halland).
Bor i Stockholm, och visste inte om att det fanns.
Fordi jeg bor i Oslo
Bor inte i Jokkmok
Jag är analfabet
Har helt enkelt inte blivit av ännu. Mitt samiska ursprung ligger tre generationer bakåt i tiden. Jag har nu sökt mig till Åsele lappmarker och
försöker ta fatt i det som senare generationer pratade ganska tyst om.
Bor ikke i Sverige
Kan inte samiska
Glömmer bort att den finns
Vet inte om att det existerar
Jag har börjat att läsa om Samer så intressen dyka upp på nyt sätt därför har jag läst inte om same böcker.
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Har inte haft behov
Dåliga på att marknadsföra sig själva helt enket.
jag bor inte nära jokkmokk
Jag visste inte om det plus att Jag inte har haft tid.
kan inte samiska
Jag kan inte det samiska språket.
För långt avstånd hemifrån
bor långt ifrån så jag kan låna närmare
Jag bor 15h ifrån Jokkmokk
Jag bor i Ryssland och kan inte använda svenska websidor
Vet ej
Dålig info om att det existerar
Har int hört talas om Samernas Bibliotek förr.

I visited the library when I came to Jokkmokk to see friends two years ago and was very impressed by the variety of books. I live in the UK so
sadly cannot use the library.
Jag kan inte samiska, jag bor inte I Jokkmokk vilket gör det lite svårare att låna (och sen tycker jag inte om att låna från Bibliotek).
Okänt för mig hur jag ska kunna låna på fjärr
Vet ej vad samer är och hatar att läsa
Kan inte samiska, bor inte nära och visste inte att det gick att låna via webben
kan inte samiska
Eftersom jag inte visste att det fanns. Även att det är långt att ta sig dit för mig.
Jag är inte same själv
Jag vet inte vart det ligger.
Är svensk, är intresserad av samer, samiska och allt annat med samekulturen.
kan inte samiska
Kan tyvärr inte samiska hade dock gärna lärt mig men vet inte hur
Jag har inte tänkt på att böcker finns på samiska. Nu när jag läser enkäten, så vet jag.
Har inte haft tiden men ska börja gå där igen :)
Vet inte vad det är.
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Bor i Norge. Brukar Samernas bibliotek som källa for nya böcker som jag köper eller lånar i Norge.
Är ej same men intresserad av att sälja sameslöjd i vår butik Nordisko Uppsala
Jeg bor i norge
Har inte veta om det
Inte tagit mej tid, ännu.
Visste inte om att det fanns och bor långt ifrån och kan inte samiska
Visste inte att det fanns
Har inte haft tid eller möjlighet
Kan inte läsa samiska, plus att jag visste inte det fanns
Jag är rikssvensk och har ingen anknytning till samiska
Bor i Göteborg.Kanej samiska.
Visste inte att det fanns Men skulle vilja lära mig mer om samisk religion och gamla kunskaper
Den har så dåliga öppettider
jag är lapplännig men inte same
Känner inte till det
Kan inte samiska är hel svänsk
Inte vetat om
Visste inte om det
Bor i Norge, bruker bibliotek her
Svårtillgängligt.
Visste inte att det fanns! Vill låna böcker för att öva på sydsamiska
Jag är en tråkig stockholmare med en intressant skoluppgift om Same kultur.
jag är inte same jag är en människa som är helt ointresserad om samer och samisk literatur.
Vill inte uppge
Bor i Örebro
För det är ingen samisk bibliotek vart jag bor och jag kan inte samiska
för att det suger
Jag bor i Skåne
Visste inte att det fanns
Bor för långt bort (100 mil), svårt att söka på nätet om man inte redan vet vilken bok man vill ha tag på, litet utbud.
Eftersom jag inte kände till biblioteket men har funnit det hjälpsamt för skolarbete om minoriteter
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Bor inte i närheten och kan inte samiska
Jag vet inte
kan inte samiska
Visste inte att det fanns.
Jag har nyligen börjat läsa på samiska och avser att använda mig av Samernas bibliotek framåt.
Jag har inte haft tid
inte tänkt på det
Jag visste inte att det fanns
Jag försökte någon gpng, men fick uppfattnigen att det var krångligt att låna eftersom det inte fanns infrastruktur för att hämta/lämna böcker
på ett smidigt sätt på andra orter.
har inte kommit på att det finns.
Jag är ej same
Kan inte tala samiska och jag är inte samisk
Jag tycker att det är intressant men har inte årken nog att lära mig ett nytt språk. Det verkar kul att prata men jag har tyvärr inte heller tid.
bor i Göteborg
Jag visste inte att det existerade. Men jag är intresserad nu när jag vet om det.
Halvdant
Visste inte att det fanns
har inte tid
det är tråkigt att läsa
Kan inte samiska, bor förlångt bort för fysiskt besök
kan inte samiska
jag är svensk men intresserad av språk
Kan inte samiska
För att jag inte vill
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10. Var får du information om samisk litteratur idag?
100%

90%

80%

70%

60%

Procent

56.4%

50%

40%
34.1%
32.1%
30%

27.9%

19.2%

20%

10%

0%
I tidningar och tidskrifter

Namn
I tidningar och tidskrifter
Via sociala medier
Av vänner och bekanta
På biblioteket
Annat
N

Via sociala medier

Av vänner och bekanta

På biblioteket

Annat

Procent
34,1%
56,4%
32,1%
19,2%
27,9%
390
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11. Söker du böcker på samiska på andra ställen än Samernas bibliotek? Var i så fall?
Stadsbiblioteket.
Jag söker mer information om samisk historia etc
Internet, Antikvariat etc
Gärjah - bokbuss
Hålls någorlunda uppdaterad om nytt via facebook
Nej, jag visste inte ens att samerna hade ett eget språk
Gaaltije
Ja, i bokhandeln samt affärer
Samiska bokbussen
Nej, inte aktivt - eftersom jag varken kan läsa eller tala samiska. Däremot skulle jag ivrigt bläddra om jag hittade böcker på samiska på andra
bibliotek.
Vanliga bibliotek
Från morfar
Uppsala Stadsbibliotek
Internet
Nej
Ja, på Liber Online, skolans bibliotek och andra ställen på nätet, där det finns böcker.
Har førsøkt på andra biblotek, men dom brukar oftast inte ha.. Så efter det har jag egentligen gett upp. Men nu vet jag att ett samiskt bibilotek
finns å då kommer køpa samiska bøcker.
Galtje
Bokhandel i Umeå. Det fanns ingenting.
Samernas Utbildningscentrum och internet
Information på internet
På biblioteket i skolan. Jag vill ha mer böcker på sydsamiska som handlar om berättelser/skönlitterära böcker. Helst fler översättnings böcker.
Kikar å läser på nätet när tid finns
På mitt lokala biblioteks filial=mycket dåligt utbud
På lokala bibliotek även som ligger i min stad. Men tyvärr väldigt lågt urval
Biblioteket där vi bor söker främst barnböcker till vår dotter som är samisk.
Kommunalt bibliotek
Jag söker på Biblioteket, mueer och på internet OM samer, men på svenska pga att jag inte har fått lära mig (umesamiska)
Söker mycket på nätet
Överallt på nätet! Mest pinterest och google men även genom olika appar
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nej
Diverse akademiska databaser som behandlar samiska böcker, som t.ex taylor and francis sökmotor.
Samiska böcker i form av en bok författad av en same, och skriven på samiska söker jag ej då jag inte behärskar något samiskt språk, och även
om min mors mormor var same så är den sidan av familjen förlorad, med inget hopp om att återknyta till min samiska arv, något som jag fick
höra om å om igen i samtal med "riktiga samer" i både Jokkmokk å Gällivare.
Gaaltije
Nej, kan inte samiska
Nej
Hos bekanta, släktingar osv
Givetvis på webben.
sjöbo bilbotek
På nätet och bibliotek
Uppsala universitetsbibliotek; vänner
I bokhandelen, der leter jeg etter gode og pedagogisk oppbygde kurser for å lære språket.
handel, data
Biblioteket i hemkomuneb
Ja, bokaffärer (typ i Kautokeino) och på mitt lokala bibliotek.
Nej
NEEEEJ
Tips på nätet
Universitetsbiblioteket och bokhandeln i Tromsö, antikvariater, Sydsamiska bokbussen "Gærjah"
Internet
Senast köpte jag böcker på samernas utan.center i Jokkmokk samt på ajtté.
davvi.no
calliidlagadus.org
då jag bor i stockholm söker jag oftast böcker i biblioteken som finns här i stan (tex stadsbiblioteket)
Frågar alltid mitt hembibliotek/bokbuss om de har fått in mer böcker på nordsamiska. Jag söker även oss de olika samiska bokförlagen,
kulturcenter, alla ställen var det sker försäljning av samiska företagare/entreprenörer ocjh som jag har möjlighet att besöka i Sápmi.
Måste köpa dem. Och som jag sade tidigare är det rätt sällan.
i stadsbiblioteket
ingen stans
Lokalt bibliotek och Gaaltije.
Samisk spesialbibliotek i Karasjok. Beställer böcker genom det lokala biblioteket.
ibland på internet
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Jag brukar genom mitt lokala bibliotek från där jag bor utanför Skellefteå fjärrlåna lingvistikböcker från olika bibliotek i Sverige (Samernas
bibliotek, Karin Boje m.fl.). Böcker som jag särskilt ofta behöver försöker jag skaffa mig beständigt genom t.ex. nätantikvariat. Exempel på titlar
jag ständigt lånar om är Sammallahti 1998, Lehtiranta 1989, Nickel 1994 och Kert 1971.
Jag har inte/aldrig lånat samiska böcker för jag viste inte om att det fans såna böcker för jag fick lära mig lite mer om samer i dag
jag är inte same
Kommunala bibliotek. Service och enklare!
Vualtjete gärjagåetie, Hembergskuvlesne, mov lohkehtäjja
På det samiska kulturhuset Tráhppie i Umeå
Google. Letar mest efter gamla ortnamns uppkomst.
Vanliga biblioteket i Jokkmokk
Kiruna stadsbibliotek, nätet, samisk köp och sälj
Nej
På nätet söker jag ofta. På olika platser. http://ovttas.no/ och libris.se t ex.
Bokus.se
Andra bibliotek
Ájtte museum
Jag söker just nu på Tumba bib,liotek
Bor i Norge, så använder samiska bibliotek på norsk sida av Sápmi.
Internet
Kommunalt bibliotek
Skåne
Bokhandlar
Veb Bokhandlare och antikvariat
På nätet, bokbörsen, Tradera, Facebook.
Östersundsbibliotek
Kommunlae bibliotek og på forlagssider.
arkiv, bibliotek
så få..
libris.kb.se
lub.lu.se
nätbokhandel och Davvi Girji
Bibliotek i Örebro

Bokbuss Hattfjelldal, Gaaltije
Andra bibliotek, bokhandlar
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Forslundagymnasiets biblotek. Funderar på å fara i te umeås biblotek
Nätet
Jag söker allt om samiska livet. Hellst gärna skulle jag lära mig samiska. Men om det blir möglig vet jag inte. Jag vill mycket lära om landet jag
har flyttat till. Jag känner mig på sätt och vis bunden med samiska människor och tycker om samiska konst, mat, liv. Jag läser nu ofta samiska
böcker som är översättad på svenska på bibliotheken i Lycksele.
Jag har inte sökt samisk litteratur
Jag har gjort, via Ebrary.
vanliga bibliotek
nej!!!!!!
överallt
På de samiska förlagens hemsidor
Stadsbiblioteket i Stockholmde har några böcker, även om det hade varit önskvärt med fler där också!
Det gör jag inte
Via V8 biblioteken, saemien sijte, gïelem naestedh, sijte jargne m.m.
Nei, men jeg har lest samisk litteratur, som er OVERSATT til norsk.
Internet, bokhandlare och samiska förlag.
Gaaltije
åre bibliotek
östersundsbibliotek
i skolan
Kommunbiblioteket, hemma bibliotek
Inte än
Nej
Sociala medier
nej
nej.
nej
Ájtte, Gaaltije, I kautokeino och Karasjokk, samiska bokbussen, dierkt från förlagen,
på nätet och ber mina vänner att skicka flera stycken från Sverige, böckerna mest skrivna på svenska
Girons Stadsbibliotek
Internet
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Jag hatar er
nej
Jag har försökt hitta böcker på nordsamiska men det är svårt att hitta en sida där man kan köpa ifrån. Brukar passa på att låna böcker från
samiska bokbussen men det är inte ofta dom är här. Skulle önska att samernas bibliotek blev ännu mer aktuellt överallt i Sverige och att man
kunde få reda på att det finns ett sådant bibliotek vilket är fantastiskt.
Lycksele bibliotek, Sorsele bibliotek
Tillhör inte någon samisk by men är av samisk härkomst och är oerhört intresserad av samisk kultur och historia. Jag kan inte någon samiska
alls.
På vanliga bibliotek, men svenskarna är rasister och vägrar förstå oss lappar.
Lokala biblioteket.
Söker inte aktivt, men ser det ibland i mina flöden
Kommun biblioteket
nej nej nej nej
nej tyvärr, men skall börjar med det nu :))))))
ingenstans
Nej
När vistas i Arjeplogsfjällen.
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Internet
Googling, samiska förlags hemsidor, samiska organisationers sajter.
ingen annan stans
Webben.
Helsingborgs stadsbibliotek
mitt kommunalabiliotek
lokala biblioteket, ČálliidLágádus
Internet
Avesta stadsbibliotek.
Universitetsbibliotek
Nej
nej
universitetet
Culturum Nyköping
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12. Vad vill du kunna göra på biblioteket? Flera val möjliga.
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13. Saknar du något på Samernas bibliotek och i så fall vad?
Jag har aldrig varit där
Att den var närmare mig
Fika
vet ej.
Nej
vet ej
programverksamhet och digitaliserade medier
barnböcker
Historiska ljudböcker om samernas historia, tvångsförflyttning, kulturella förbud mm. (Gärna på både Samiska och Svenska).
Tycker det är bra!
Vet inte
Att jag bodde närmre och kunde besöka fysiskt
Bor ej nära, men ett utvecklande av språkstudier skulle nog sitta fint
Föreläsningar, utställningar, barnaktiviteter
Samiska ordlistor på de erkända variteterna.
lasse och majas mysterier
Kakor
Är för sällan dit.
yes, but only about the food competition
En samling av all samisk kultur - ikke bare Davvisami, men all samisk kultur, fra de sydligste samene til nordsamene. Jeg ønsker bøker som
setter oss inn i et etnografisk perspektiv, vi er en del av den circumpolare familien. Pluss kunst og kultur.
lite mer intresanta saker inte trams
ljudböcker på samiska
En jättebra hemsida för fjärrlån.
Har aldrig varit där ännu.
INGET
Bor nog för långt söderut för att kunna få det
Bättre öppettider
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nej
star wars
Vill gärna få mer info om biban
soffor
Nej.
Nej
jag är inte same
Service och genomgång vad man kan göra!
det gick inte att välja mer än ett alternativ på förra frågan.
veganska böcker för samer
Enklare att göra fjärrlån.
Näpp
Vet ej.
Läroböcker
Att det inte finns i Borlänge Dalarna
Den samiska kultorella nyanser i förhållandet till Sveriges historie.
Opplesninger
uppfinningsförmåga.. fantasi.. 41,47,64
Vet ej
Okänt.
Kan inte uttala mig, länge sedan jag var upp.
fotboll
Mer publicerat webbmaterial man kan ladda ner så som man har i Norge.
större skulle vara bättre
En förening för analfabeter
Svenska översättningar och att vi ska få läsa det i skolan .
slöjdlitteratur
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Ii geavvan válljet go ovtta evttohusa. Hálidan lohkat avviisaid, guldalit logaldallamiid, geahččat vuosehusaid jna
toaletter
nej
mer målningar
Saknar inget.
Att det finns i kiruna
snygga killar
nej
Vart i sameland ligger det? kan ni göra en skylt I Falun så att man hittar.
"Flera val möjliga."??? Nej, bara ett valg möjligt!!
At det er her.
Mer info om att det finns och dess service mot andra bibliotek.
mellis bord
Inte vad jag har upptäckt under mina 0 besök.
nej ingenting
Vill inte uppge
Film
Inget, det är perfekt.
I frågan ovan gick det inte att välja flera förslag (i mobilen) - jag vill även kunna se utställningar och träffa författare.
Nej
Nej.

Tillgänglighet, borde finnas rutiner så att an kan hämta lämna böcker t ex via de lokala biblioteken då skulle Samernas bibliotek kunna vara
en resurs för hela det samiska området. Nu upplevs det som ett lokalt bibliotek vilket är begränsande
Dataspel
Nej
nej
Lättare kurser i samiska
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14. Har du andra tankar och idéer om Samernas bibliotek som du vill framföra, så finns det plats här:
Biblioteket har en enormt viktig samhällsfunktion.
(ps. på frågan här ovan "vad vill du kunna göra på biblioteket?" så står det att "flera val möjliga", men den funktionen verkar ur funktion, det
går bara att kryssa ett val....jag skulle vilja kunna göra alla ovanstående alternativ)
Lycka till med verksamheten!
En filial i Dearna/Tärnaby vore bra. Där finns ju sameskolan, sametinget/språkcentrum och ett stort lokalt samiskt engagemang, samt att det
ligger mitt emellan Jokkmokk och Staare samt nära Hattfjelldal
Samernas bibliotek bör finnas på fler platser inom Sápmi, för att underlätta för de som inte bor i närheten men också för att öka kunskap
1: I samarbete med andra bibliotek runt om i landet se till att informera om möjlighet till fjärrlån. 2: Ta fram en enkel affisch- eller
skärmutställning om biblioteket - i första hand för andra bibliotek i landet, myndigheter och utbildningsplatser - för att synliggöra biblioteket
för att synliggöra litteratur på samiska och förstärka det samiska bibliotekes roll som plattform för information om samisk kultur och forskning.
Jag tycker att det är bra att ni finns.
Kanske ett bibliotek även i Sthlm för att komma ut till oss som inte är Samer. Ett sätt att att öka förstålsen för Samernas liv och leverne i Sverige
"Dubbelböcker", där en del av texten är skriven på något av de samiska språken direkt följd av en översättning till svenska osv.
hantverksböcker
Föreläsningar om bl. kunskap för både barn och vuxna om gamla seder och bruk inom Samiska kulturen. Ex. utställning om Shamanens viktiga
roll. Föreläsningar om Samisk Matkultur, Ekosystemet mm.
Undervisning för barn och vuxna om hur och varför vi inte lever som våra Samiska förfäder gjorde.
Hur kan vi vinna tillbaka stoltheten över vår förlorade identitet som Same?
En egen hemsida kanske vore bra!
Ge mer reklam om sig i tidningar på samernas nationaldag.
Nyhetsbrev eller intresseanmälningar via webben kan vara bra! Jag vill gärna ta del av den samiska historian och kulturen men har svårt då det
svårt för mig att hitta. Har hittils läst tidskriften Fjärde Världen där de förekommer en del, mycket intressant läsning!
Nu ska jag söka på Samernas bibliotek
Språkkurser
önskar att det fanns mycket samisk litteratur i alla Sveriges bibliotek.
Visa olika utställningar, anordna språkkurser, temaveckor och föreläsningar i större utsträckning.
inga tankar
Samisk litteratur till utlåning på fjällstugor. Kontrollerad av stugvärden så att de inte försvinnet.0
Ja, samenes bibliotek må inneholde kunst, kultur, handtverk, historie, skjønnlitteratur, etnografi, arkeologi, sosiologi (ikke antropologi- det
synes jeg er så diskriminerende at man bruker når man forsker på samene. Vi er ikke "barnen i Afrika"). Biblioteket må inneholde moderne
uttrykk, og portrettere levende mennesker og kultur - i tillegg til historien og historiske personer. Biblioteket må også inneholde musikk og
film, og læring om kofter/gakti/gapta, mønster til sko og skaller, osv. Tilsist må der komme en
fornorsknings/forsvensking/forfinskings/russifiseringsavdeling. Takk for at jeg fikk anledning å svare!
Gör kopiering av jojkar och intervjuer tillgängliga för enskilda samer.
ljudböcker- streamade
Det gick inte välja flera val om vad man vill göra på biblioteket. Hade velat klicka i alla alternativ!
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Har samiska rötter men ej vuxit upp med dessa. Så varför inte släktforskning eller bygdeforskning. Inbjud Johannes Marainen tex
NEJ
Delta i språkkurser på distans
Biblioteket hade kunna jobba med att plocka ihop "boklådor" i de olika samiska språken och olika åldersgrupper och erbjudit direkt till
förskolor och skolor där man har samisk modersmålstöd för barn och modersmålsundervisning för elever. Jobba mera offensivt att erbjuda
böcker/tidningar/spel/e-böcker till barn och unga.
Samma koncept med boklådor kan erbjudas även till äldreomsorgen.
Bättre marknadsföring, bättre öppettider, program med ex föreläsningar etc.
Allt ovan
star wars
Jag vet inte vad jag skall säga men jag önskat att jag vetat detta tidigare. Har sökt information om mina släktingar och jag tror att jag hade fått
en ledtråd av er. Det är härligt att höra ungdomen av i dag när dom pratar det språk som förvägras oss på grund av våra föräldrar var skrämda
att använda språket. Nu hoppas jag att man som same utan språk blir godtagen som same av same med språk. Gud välsignar er och ert arbete
som verkligen behövs.
något mysigt att sitta på. Toaletter
Det biblioteket är fantastiskt. Synd bara att man bor så långt ifrån numer.
Nej tack.
jag är inte same
Service och bättre öppentider!
Skulle vilja att man fick lämna in förslag på böcker eller projekt som man själv skulle vilja skriva/göra och att biblioteken sedan förmedlade det
till någon samisk kulturgrupp som kunde ta hand om dessa frågor. Även ifall det är någon fler som lämnat in ett liknande förslag att denna
kulturgrupp då kunde sammankoppla människor från sapmi och att man kunnat söka projektpengar eller arbeta ideellt med dessa drömmar.
Jag skulle vilja att biblioteket var närmare mig - jag bor i Umeå
Jag förstår inte hur göra fjärrlån. Jag är inte inkompetent med datorer. Mitt bibliotek i Göteborg har gjort det åt mig.
Att det ska finnas i Kiruna också

Jaha... Vad är Du EGENTLIGEN ute efter i detta frågeformulär?? Och vilken kompetens finns hos frågeställaren om professionell
biblioteksverksamhet ??? Uppfattar att Du bara är ute efter att halshugga enskilda människor på Samernas Bibliotek. Mycket fult gjort! Men
syftet framgår ju med all tydlighet här.... Men så gör ju alltid noviserna vid spisen; också denna gång.....I vart fall passar jag på meddela att i
mina ögon är INTE "Samisk litteratur " översättningar av icke-samisk litteratur till samiska!!!!! Samisk litteratur" har samiskt språk som
originalspråk! BASTA! Kanske borde Du istället börjat JUST DÄR i ditt dj-la frågeformulär/projektarbete??!!! Och på så sätt åtminstone verkat
för att frågan om "Samisk litteratur" utvecklas.
Ha det kvar.
mycket viktigt att det finns ett samiskt bibliotek!
samisk kultur språk kidnappad vilka språk ger den känslan rättvisa? Nej inga talande människospråk generation svenska barbarer ....Kan aldrig
förlåta Sverige....
Skulle vilja ha ett samisk bibliotek i Värmland.
Kommer definitivt att besöka samernas bibliotek minst en gång i mitt liv nu.
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Mer aktiviteter, särskilt för barn o ungdomar.
Öppenhet från det svenska konservativa samhälle mot samernas kultor o samhälle.
Mer stöd från staten o de olika myndighetens sociala nätverk.
Att kunna visa den sanna historie om samerna som utfolk i Sverige, och vilka relation hade samerna till vikingarnas exsestens genom historien.
Vilka fördel har den samsiska kulturen reflekterat över Sveriges historie.
Samernas borde finnas på fler platser. Visst kan man fjärrlåna, men det är inte riktigt samma sak som att få titta i böckerna själv.
Jag anser att det är av största vikt att samernas kultur bevaras och vördas, som en viktig del av multikulteralismen, för att tjäna som en
inspirationskälla och även möjliggöra att den rika kulturskatt som finns hos samerna vidareutvecklas i takt med att samhället förändras.
Därmed berika människors liv, såväl svenskar som européer samt övriga i världen.
Om optokablar dras, kan beställningar göras, pdf-filer/foto-filer skickas.
Skolsal, med Arkeologi som första viktiga ämnet Historia, som lär fås göras om helt. Julev-SaamiLappin kultura, kommer med förhoppning
Västerbotten bli draghjälp.
En dag kommer det bli knökfullt av fakta som lär bli som en Moonraker...
Nya juridiska rön att Lappskattelanden i Swerige är identiska med Norska Bygselland, är vagt känt. Många av skattelanden på båda sidorna
Gränsen de båda länderna, genom juridisk likheten som tillåter anv.av domprotokoll och material tvärs över gränserna, genom swelag RB33:
SFS2005:533,SÖ1999:1. Haag Conventionen, vilket samebyar i Swerige icke kan göra. Då dessa icke finns promulgativt registrerade i
Jordaböcker.
Det går icke att backa sentida, icke promulgativa företeelser 'tjänande objekt'. Det MÅSTE FINNAS EN FÅNGEKEDJA SOM ÄR BESKATTAD i En
JURIDISK PERSON.
En grupp, ett bolag, en ekon.förening, kristen församling är icke en Juridsk person. swelag JB1:1§, anger att "sämjedelning utan verkan".
Ingen delning av fastigheter..
"Enskild prövning" gäller också, och då är föreningar uteslutna flera lagar i detta.
Rskr 2004/05:79, avskaffade Renbeteskonventionen, då man icke kunde ha dubbla konventioner. Den senare helt fel anlagd.
Det fanns redan Gränstraktatet 1751 'Lappkodicillen' i bihanget.
Och så länge gränserna finnas, lär denna Lappkodicill gälla..
Skulle en Självständighet utropas, måste 'yttergränsen' på Lappskattelanden o hela Bygsellanden bli ansedda utgöra Samiskt territorium, rent
ur internationell jurisdiktion.
Det vill säga i Swerige, norra Mälarstranden - Roslagen(urnord. 'Roðða', sam. 'Ruoðha', finn.'Ruotsi').
Hela Norge, 1/4 Finland o bit Ryska Vita Havet med Kola.
Detta är tämligen en mycket svår politik att ens under 1 generation att uppnå.
Swe SSR karta som setts överallt, är baserad på samebyars placeringar, men är komplett felaktig då områdets territorium är mycket STÖRRE.
Och betalt skatt för..!
Öka omfattningen på alla bibliotek!!!!!
ne
Jag ska lära mig jojka på något sätt, ta till vara någon eller några av dom 8 årstiderna o besöka bibliotek i Göteborg för att se vad jag finner om
samer.
Flera val var inte möjliga för frågan "Vad vill du kunna göra på biblioteket?". Jag vill även gärna delta i språkkurser och se utställningar
lol
Det vore bra om man kunde åka ut med en samisk bokbuss med både tidningar, utbildningsmaterial och böcker som riktar sig till barn,
ungdomar och vuxna. Skulle vilja ha ett sådant besök i Luleå iaf en gång per tertial.
nej tack
Kurslitteratur för nybörjare i det samiska språket (Umesamiska/Sydsamiska)
Att jag som privat person kan låna direkt utan att gå via mitt hembibliotek utan att betala frakt!
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Oddasat er et fint program, der man kan nå oss som ikke er samer, som ikke kan samisk, men som er interessert i samenes kår, rettigheter og
livsstil.
Jeg fikk lånt en samisk bok på biblioteket i Oslo, som ble snakket om på oddasat). Den var oversatt til norsk.
Det samiske biblioteket bør vel ha samiske bøker, som er oversatte ??
Vennlig hilsen
Agnes Haug
Oslo

Önskar vi kunde lära oss Samiska i skolan
Behöver marknadsföras bättre så allmänheten utanför Jokkmokk börjar använda.
Älskar samernas bibliotek
Jag är en invånare så jag vet inte så mycket om Samer, det är bra att ny vara mer aktivt på medier för att om nån har intresse att lära sig
Samiska, har rätt möjlighet att kunna hitta på.
Sii fertejit čálmmostahttit iežaset. Ii gullo bálljo maidege.
att ni ska införskaffa andra böcker en bara samiska.
nej
Det skulle vara skönt om Rysslands saamer skullet kunna använda deras bibliotek
jag är student och pluggar svenska, ni kan kontakta mig om ni behöver hjälp med det
vonhagenbach@gmail.com
Bli synliga för andra än jokkmokkare
Att det blir lättare att få veta att det faktiskt finns. Tänker för oss som inte bor i Jokkmokk.
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Tack så jätte mycket! Nu vet jag att det finns böcker som jag kan läsa framöver. Idag visste jag lite om språket, men har lärt mig mycket mer. Vi
på Nordisko önskar få veta allt om sameslöjd men kan ej samiska
Gjør det skandinavisk.
Inga åsikter eftersom jag inte brukat alla möjligheter.
Jag vill ha ett ficka bord med mackor. saft. mjölk och kakor
Ska boka min resa till er nu :)))))))
Ljudböcker! Vill kunna lyssna på inspelning och läsa i boken samtidigt för att öva på språket
nej jag är som sagt helt ointresserad
Vill inte uppge
Om det ska vara möjligt att hitta böcker över nätet så måste det vara lätt att hitta utförliga beskrivningar av innehåll och genre, samt
omslagsbild, så man vet vad det är för sorts bok man har hittat. Gärna också information om till vem boken riktar sig till.
gör mer reklam för Samernas bibliotek. jag vet knappt att det finns och inte vilka möjligheter vi som bor långt ifrån har att nyttja biblioteket
se kommentaren om vad som saknas på biblioteket. Samernas bibliotek borde bli mera synligt för sen samiska allmänheten, nu upplever jag att
man måste vara fysiskt nära Biblioteket och det är ju väldigt begränsande. Om det är så att detta har ändrats så borde information gå ut om hur
man kan få tillgång till biblioteket. Var och hur man kan låna och lämna böcker.
Kan också ha att göra med att det är förknippas med Ajttes bibliotek som också i praktiken är ett lokalt Jokkmokksbibliotek.
Läskmaskin

Nej
nej
Finns det litteratur på svenska? Är så intresserad av mitt samiska arv och vill veta mycket om det...
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