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Bibblan berättar 
BARN I SKOLAN - en process under utveckling 
 
”Biblioteket ska vara en angelägenhet för alla barn och ungdomar”, enligt en rekommendation 
från Svensk Biblioteksförening (På barns och ungdomars villkor, Svensk Biblioteksförening 2003). 
 
Det är en bra utgångspunkt för diskussion och planering av bibliotekets verksamhet och 
aktiviteter. Hur blir biblioteket angeläget för alla barn och ungdomar?  En förutsättning är förstås 
en intressant, spännande, lyhörd och varierad verksamhet, att det händer roliga och viktiga saker 
på biblioteket. En annan ännu mer grundläggande förutsättning är att biblioteket kommer i 
kontakt med alla barn och unga, antingen direkt eller via vuxna i barnens närhet. 
Ett sätt att möta många barn är att samarbeta med skolan. Skolorna och biblioteken i Stockholm 
har ett gemensamt uppdrag att samverka för att stärka varje barns läs- och språkutveckling. (”Mål 
för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek”, antaget av 
Kommunfullmäktige 2007). Ett skäl för oss att arbeta tillsammans med skolan är också att vi via 
skolan får en unik möjlighet att berätta för många barn och unga om bibliotekets verksamhet och 
hur den kan vara relevant och intressant i barnets liv både här och nu och senare - och oavsett 
om man är en hängiven läsare, en nyfiken nörd eller bara på jakt efter ett bra ställe att vara på. 
 
Den verksamhet som vi utvecklar och erbjuder via skolan ska vara jämlikt fördelad över hela 
staden och likvärdig – men inte alls likadan. Den ska vara varierad och anpassad efter lokala 
behov och förutsättningar. Som ett komplement till den ska vi också erbjuda en lika varierad och 
angelägen verksamhet för barn och unga på fritiden. 
 
Under hösten 2011 har en arbetsgrupp inom SSB haft i uppdrag att ta fram en gemensam process 
som beskriver och tydliggör hur vi kan samverka med skolan på ett sätt som leder till att vi når så 
många som möjligt, att vi samverkar med pedagoger och att vi hittar en gemensam minsta 
gemensamma nämnare för detta arbete. Resultatet av gruppens arbete presenteras i det här 
dokumentet. 
 
Gruppen har utgått dels från bibliotekets uppdrag så som det formuleras i mål- och styrdokument 
och från tidigare erfarenheter inom SSB. Under de senaste åren har vi haft ambitionen att arbeta 
koncentrerat via pedagoger. I delar av verksamheten har det gett goda resultat och lett till fler 
besök och fler utlån, i andra delar har det inte alls fungerat som det var tänkt. Det är viktiga 
erfarenheter att försöka lära sig något av. 
 
En avgörande viktig del i det fortsatta arbetet med att implementera och förverkliga den här 
processen är att vi utvecklar olika metoder och modeller för att möta barn och pedagoger. Ett 
bokprat kan se ut på många olika sätt, barn kan bokprata för barn, ett annat möte kan handla om 
att lyfta och diskutera begrepp som nyfikenhet, fakta, fiktion, skönlitteratur, läslust … Böcker kan 
gestaltas, berättelser kan framföras i olika kanaler. 
 
Under våren inleder vi ett arbete med att ta fram, utveckla och dela metoder. Varje möte med en 
klass eller en grupp av elever ska sedan föregås av ett aktivt metodval som tar sin utgångspunkt i 
pedagogens syfte med besöket, elevernas förutsättningar och förväntningar och i 
biblioteksmedarbetarens styrkor och specialinriktning. 
Johanna Hansson, processägare 
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Stockholms stadsbibliotek vill 

- hitta en miniminivå för arbetet gentemot barn i skolan. I det här arbetet har 

inte förskoleklass resp. gymnasiet beaktats, de behöver tas i nästa steg. 

- att barnen ska komma till biblioteket och upptäcka vad som finns där för 

dem.  

- att biblioteket blir en länk mellan skolan och barnens läsning och 

kunskapssökande i på fritiden. Våra bibliotek ersätter inte skolbibliotek 

men kan fungera som komplement. 

- nå alla barn under grundskoletiden – tack vare särskilda satsningar på 

förskoleklass och årskurs 4. 

- bidra till en positiv språkutveckling för Stockholms skolbarn genom att 

tillsammans med skolan ge eleverna rika möjligheter att samtala, läsa och 

skriva. Därigenom kan ”varje elev få utveckla sina möjligheter att 

kommunicera och därmed få tilltro till sin egen förmåga” (Lgr 11, s.6). 

”Läsning stärker språkförståelse och fantasi” (Biblioteksplanen 3.0).  

 

Våra interna mål handlar också om att utifrån barnens nya medievanor och skolans 

aktuella styrdokument utveckla relevanta och effektiva arbetssätt att samarbeta 

med skolorna. 

 
Tankar bakom nya processen 
I den nya processen har vi i gruppen utgått från att verkligen hitta en miniminivå, 

men att ändå få tillbaka mötet med barnen, som var så efterlängtat efter det förra 

processarbetet. Vi utgår från att lärarna får mycket fortbildning vad gäller barn- 

och ungdomslitteratur från bl a Medioteket, som är en uppdragsavdelning. 

Samtidigt ser vi en vinst i en ökad kontakt med pedagogerna, för att klargöra våra 

olika uppdrag och var vi kan mötas, för att resonera om vad ett besök på 

biblioteket med klassen har för syfte och ska innebära. Samverkan med lärare 

ligger alltså i allra högsta grad kvar som mål i ”nya” processen. Vi vill lyfta var 

skolan och biblioteket möts i mål och uppdrag. Men också var skolan och 

biblioteket skiljer sig. 

 

Vi har diskuterat studien Barn berättar, där 10-åriga barn själva berättar om hur de 

ser på läsning och bibliotek, och vittnar om att de gärna vill ha dramatiserade 

bokprat mm. De läser också på många olika sätt, utifrån det vidgade textbegreppet 

är det verkligen inte bara böcker vi behöver tipsa om. Se 

http://www.biblioteksforeningen.org/index.php/material/barn-berattar/   

 

Vi har gemensamma mål med skolan ang. mötet med klasser men olika vägar att 

nå dit (se ”Möte med texter” Lgr 11). Vi vill att barnen ska komma till biblioteket 

och upptäcka vad som finns där för dem, att fler ska bli läsare. Vi vill prata om 

läsning och tipsa om medier med ett medvetet metodval som väljs av 

http://www.biblioteksforeningen.org/index.php/material/barn-berattar/
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bibliotekarien. Varför är det så viktigt/bra/roligt/nödvändigt att läsa?”Varför tror 

ni att vi vill att ni ska komma hit till biblioteket?” 

 

Vi har valt att fokusera våra nya lässtimulerande metoder på årskurs 4, istället för 

som tidigare årskurs 2 och 5. Varför årskurs 4? För att de börjar komma igång på 

riktigt med sin läsning, är potentiella slukare. Från pedagoger/läsutvecklare har vi 

fått positiv respons på årskursvalet. 

 

Utifrån områdets behov och bibliotekets egna förutsättningar är det möjligt att 

arbeta med fler årskurser än årskurs 4 – t ex i samband med andra projekt såsom 

En Bok i världsklass och Bokjuryn men även andra, specifika skolgrupper 

exempelvis särskolor.  

 
Vi föreslår följande tillvägagångssätt i kontakten med skolan och pedagogerna 
 

1. Inventering av årskurs 4 och skolbibliotek, lokalt alt enhetsvis. Arbetet 

läggs sedan upp (fördelning av klasser) lokalt eller enhetsvis beroende på 

resurser på de olika biblioteken resp. mängden årskurs 4 i 

upptagningsområdet.  

 

2. Inbjudan till årskurs 4 i början av terminen: 

 

Information till pedagogerna. Mall görs av marknad, med både enhetligt 

erbjudande från SSB och plats för personlig hälsning (”Jag som arbetar 

med barn på det här biblioteket heter…” Kontaktuppgifter mm). Info om 

satsningen: a) träff med pedagoger b) träff med barnen 

 

Information till föräldrar i (höst)terminens första veckobrev eller liknande 

utskick. Folder? Mall görs av marknad, med både enhetligt erbjudande från 

SSB och plats för personlig hälsning (”Jag som arbetar med barn på det här 

biblioteket heter…” Kontaktuppgifter mm).  

 

3. Möte med åk 4-pedagoger (eftermiddagsaktivitet/afterwork). Kan man gå 

ut till skolorna så gör man det annars så hålls ett möte på något större 

bibliotek i enheten. Innehåll: prat om vårt uppdrag, relatera till LGr11, 

tipsa/presentera medier för åldersgruppen och om aktiviteter på 

biblioteken, macka/kaffe, inbjudan till klassen och om vad besöket 

kommer att innebära. Första tjing på att boka möte, innan utskick går ut 

även till dem som inte kom… 

 

4. Klasskallelse med tid, à la tandläkaren: ”Välkomna den x kl x. Om ni inte 

kan, kontakta X för att göra upp om en annan tid!” 
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5. Bibblan berättar. Barnen kommer klassvis. Så många Bibblan berättar som 

möjligt skall ha föregåtts av ett möte med pedagogen enligt ovan. 

 

6. Arbete med andra projekt (En Bok i världsklass, Bokjuryn…) i huvudsak 

på vårterminen 
 
 
Förväntat resultat 
Vi träffar alla barn i årskurs 4, fri- och kommunala skolor 

Vi utvecklar nya metoder i våra möten med barnen och i det lässtimulerande 

arbetet 

Vi bidrar till en positiv språkutveckling för Stockholms skolbarn 

 

Mätbara mål 
Det blir mer lika över hela staden, likvärdigt erbjudande oavsett var man bor  

Vi träffar barnen flera gånger under skoltiden (förskoleklass + årskurs 4) 

 
Utvärdering 
Angående varje Bibblan berättar-tillfälle: kommer att ske löpande med frågor till 

pedagogerna och barnen, respektive bibliotekariens egna reflektioner 

Utvärdering av denna process sker i slutet av 2012, men också under tiden, i maj 

2012: om hur det gått hittills 

 

Tidplan 2012 
 
Testperiod för arbetet med årskurs 4 under hela 2012, fortsatt arbete med 

Sexårsvisningen, Bokjuryn, En Bok i världsklass m fl.  

 

VT12 = valfritt antal fyror på respektive bibliotek/i den egna enheten.  

 

Förankring ”högre upp”: processledaren skriver ett brev till stadens rektorer och 

skolledare som distribueras via Utbildningsförvaltningen 

 

Kick off 25 januari: träffas, prata och dela idéer med varandra. Presentation av 

gruppens arbete, Lgr11 med Jenny Karlsson, Barn berättar mm. Mer information 

om utvärdering och brev till pedagogerna 

 

Inspiration och fortbildning hela våren. Vi träffas och delger varandra omkring 

olika metoder 

 

Parallellt med testperiod: jobba fram ett förslag internt ang metoder och innehåll i 

”Bibblan berättar”, skapa en metodbank. Auskultera gärna hos varandra! 
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LÄSTID! =förberedelsetid. 2 timmar per vecka och medarbetare, mer i 

överenskommelse med chefen. Man måste få avsätta tid för att kunna testa nya 

metoder, det handlar inte endast om lästid 

 

HT12= var och en följer planen med utskick i början av terminen och strävan efter 

att nå alla årskurs 4 i upptagningsområdet  

 
 
Processägare Johanna Hansson johanna.m.hansson@stockholm.se  
Processledare Annmargret Görebrant annmargret.gorebrant@stockholm.se  
Förändringsagenter  
Marie Johansen marie.johansen@stockholm.se  
Alicia Holmgren alicia.holmgren@stockholm.se  
Resurspersoner  
Philippe Couderc philippe.couderc@stockholm.se  
Vera Dettmann vera.dettmann@stockholm.se  
Giovanna Jörgensen giovanna.jorgensen@stockholm.se  
Jenny Karlsson jenny.m.karlsson@stockholm.se  
Marianne Schärman marianne.scharman@stockholm.se  
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