
En samling tips och 
tricks för dig som 
arbetar med aktiviteter för 
barn mellan 9 och 12 år på 
eftermiddagar, helger och lov. 
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I den här foldern hittar du som medarbetare vid Stockholms 
stadsbibliotek en mängd förhoppningsvis inspirerande och matnyttiga 
tips om eftermiddagsbiblioteket. Eftermiddagsbiblioteket är en intern 
benämning på de program och aktiviteter som riktar sig till barn 
9-12 år på deras fritid. Med hjälp av denna folder ska du som arbetar 
med denna målgrupp enkelt och smidigt kunna skapa en bra och 
hållbar verksamhet för 9- till 12-åringarna i ditt biblioteks närområde. 
De tips på program och aktiviteter som ges här är sådana som ska 
kunna ordnas utan att nämnvärt kosta något och som du och dina 
kollegor kan ordna på egen hand. Men självklart finns det en mängd 
fantastiska kulturaktörer där ute som du, när resurserna räcker till, kan 
anlita! I foldern hittar du också information om hur vi på Stockholms 
stadsbibliotek har valt att arbeta med eftermiddagsbiblioteket: 
miniminivåer för verksamheten med mera. Material, tipsfrågor 
och mycket annat finns att hitta på samverkansytan för ”Nätverket 
för eftermiddagsbiblioteket vid Stockholms stadsbibliotek”. 
Övergripande information finns också på bibliotekspedagogernas 
blogg: www.ssbbarn.wordpress.com

Den här foldern togs fram i samband med Lässatsningen inom 
Stockholms stad 2014. 

Kontaktperson: 
Lovisa Furendal Berndt, bibliotekarie och samordnare 
08-50830823/0761230823, lovisa.berndt@stockholm.se

Länkar:
samarbete.stockholm.se/sites/eftermiddagsbiblioteket (intranätet)
www.ssbbarn.wordpress.com

9-, 10-, 11- och 12-åringar  
på ditt bibliotek – så gör du! 

Eftermiddagsbiblioteket på SSB:

5. Barn delar makt och ansvar med 
vuxna i beslutsfattande processer. 
Till skillnad från nivå 4 har vuxna 
här inte vetorätt utan delaktighet 
sker på lika villkor.
4. Barn involveras i beslutsfattande 
processer. I denna nivå har barn 
reellt inflytande och påverkansmöj
ligheter till skillnad från tidigare 
nivåer då de endast förser beslutsfat
tarna med synpunkter.
3. Hänsyn tas till barns åsikter. I 
denna nivå måste möjligheter för 
barn att uttrycka sig vara inarbetade 
i verksamheten. Barn konsulteras i 
denna nivå men det garanteras inte 
att barns åsikter får någon reell 
påverkan i beslut.
2. Barn får stöd att uttrycka sina 
åsikter. Skillnaden från nivå 1 är att 
vuxna måste skapa en miljö där barn 
känner att de kan och vill uttrycka 
sig.
1. Barn blir lyssnade på. Initiativet 
att uttrycka sig ligger hos barnen 
och den vuxnes roll är att lyssna.

Eftermiddagsbiblioteket är en möjlighet för barn mellan 9 och 
12 år att vara på en trygg och läsinspirerande plats efter skolans 
slut, på helger och på lov. Antingen själva eller tillsammans med 
kompisar. Målgruppen ska genom eftermiddagsbiblioteket känna 
läslust, trygghet och delaktighet.

Delaktighet:
Barnen ska vid alla aktiviteter, 
program och övrig verksamhet vara 
delaktiga och inte enbart deltagare. 
Stockholms stadsbiblioteks verk-
samhet ska bygga på lyhördhet och 
tydligt visa att alla barn mellan 9 och 
12 år är inkluderade och medbjudna 
i verksamheten. Barnens delaktighet 
ska också grunda sig i frivillighet 
och således ske på deras villkor.

Hur gör vi det?
Ha en dialog med barnen. Prata med 
dem och gör din egen ”statistiska 
undersökning”. Vad vill de helst 
göra? Ibland kan det vara svårt för 
barnen att tänka utanför ramarna. 
Ge därför förslag på några helt olika 
aktiviteter, både sådana som är ledda 
av vuxna och sådana som barnen 
kan göra själva i biblioteksrummet: 
bokfika, pyssel, färglägga ritmallar 
med mera. Arbeta gärna efter följan-
de ”delaktighetsstege” och se vilken 
skillnad de olika stegen gör för 
barnens känsla av delaktighet (och 
för aktiviteten i allmänhet): 

• BAKGRUND BAKGRUND •
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Läslust: 
Biblioteket ska inspirera barnen till 
läsning på ett kravlöst sätt där enga-
gemanget från biblioteket och biblio-
tekspersonalen är tydligt. Biblioteket 
ska genom kontinuerligt och kvali-
tetsmärkt arbete förmedla en positiv 
känsla där läsningen inte enbart leder 
till kunskap utan också är under-
hållning. Detta inbegriper också ett 
bibliotek som är spontant och fångar 
barnen utifrån deras behov – vilket 
inte alltid behöver innebära uppstyr-
da program som bibliotekspersonal 
håller i. Lika viktigt är rummet och 
bibliotekspersonalens bemötande.

Hur gör vi det?
Bibliotekspersonal, kompisar och 
familj är barnens inspirationskäl-
lor, försök att använda dig av alla 
tre. Läslusten kommer dock oftast 
inifrån barnen själva, därför hänger 
läslusten ihop med delaktigheten. 
Läslusten kan också påverkas av hur 
du som bibliotekspersonal bemöter 
barnen. Som bibliotekspersonal är vi 
en annan typ av vuxen; vi är varken 
lärare eller förälder. Snarare en vän 
som alltid ställer upp och hjälper till. 

Trygghet: 
Biblioteket ska vara en trygg plats 
där Stockholms stadsbibliotek och 
bibliotekspersonalen tar ansvar för 
barnens vistelse.

Hur gör vi det?
Tillsammans håller vi koll på biblio-
teksrummet; vilka personer rör sig i 
rummet? Även tryggheten går hand 
i hand med delaktigheten. Fråga 
dem hur de upplever biblioteket. 
Finns det någon plats de inte vill 
vara på och i så fall varför? Se alla 
barn! Utgå från barnens mångfald 
av perspektiv, inte enbart ett allmänt 
barnperspektiv.  

Miniminivåer:

På Stockholms stadsbibliotek har vi 
enats om miniminivåer för eftermid-
dagsbiblioteket. De här miniminivå-
erna syftar till att garantera kvalitet 
och utbud för alla 9- till 12-åringar 
och ger dig som personal något att 
åberopa när mindre barnorienterade 
kollegor grymtar eller när du får för 
mycket på ditt bord.

Miniminivå för utvalda bibliotek
För 9- till 12-åringarna ska biblio-
teken ordna:
*En särskild plats i biblioteket för 
målgruppen (exempelvis särskild 
skylthylla, något att sitta på och så 
vidare).
*Minst ett program för målgruppen 
vid varje lov. 
*Någon typ av interaktivitet för mål-
gruppen på biblioteket (exempelvis 
en tavla eller träd för lästips). 
Berörda bibliotek: Stadsbiblioteket, 
Tranströmerbiblioteket samt biblio-
teken i Kista, Husby, Tensta, Rinke-
by, Farsta, Skärholmen och Bredäng. 

Miniminivå övriga bibliotek
För 9- till 12-åringarna ska bibliote-
ken ordna: 
*Minst ett program för målgruppen 
vid varje lov. Om biblioteket inte har 
så många besökare under lovet bör 
åtminstone något enstaka program 
anordnas vid annat tillfälle, exempel-
vis på en vanlig helg. 

Ovanstående är alltså en miniminivå. 
Självklart får alla bibliotek arbeta 
mer gentemot målgruppen och sträva 
högre. 
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Så här ska vi jobba på 
Stockholms stadsbibliotek:

Några utgångspunkter:
Läsfrämjande arbete innebär inte 
enbart att få barnen att läsa skönlitte-
ratur. Barnen kanske lika gärna läser 
recept på nätet eller inlägg på ett 
spelforum. Glöm inte det här!

Istället för att prata om läsning kan 
berättandebegreppet användas. För 
någon som inte identifierar sig som 
en läsande person kan ljud-/talboken, 
filmen eller appen betyda mycket. 
Arbeta alltså inte bara med den 
fysiska boken som material. Starta 
exempelvis ”appzapparna” (en klubb 
där appar testas och recenseras) eller 
titta på filmen och läs sedan boken 
(om inte en hel bok så kanske utdrag 
ur den där viktiga, och olika, scener 
utspelas). 

Genom att arbeta med skrivandet 
som uttrycksform arbetar SSB också 
läsfrämjande. Skrivarverkstäder, 
skrivarklubbar, skrivartävlingar an-
knyter alla till berättandes värld. 

Vem tycker inte om att skapa med 
händerna? Med hjälp av skapandets 
och pysslets mysiga makt och till 
exempel spelhörnor kan vi locka nya 
barn till biblioteket, barn som kanske 
annars inte besöker biblioteket.

Vi medarbetare på SSB kan inte göra 
allt, och ska heller inte göra det. 
Program och aktiviteter som leds av 
bibliotekspersonal är bara en del av 
eftermiddagsbiblioteket. Lika viktiga 
är de interaktiva delarna av bib lio-
te ket: till exempel tipsväggar där 
barnen kan tipsa om allt möjligt eller 
anslagstavlor där barnen kan leta 
efter nya medlemmar till sina egna 
klubbar med mera. 

Så här gjorde vi och 
så här kan du göra:

Bokfika:
Bokfika kan se lite olika ut. På några 
bibliotek tipsar barnen varandra om 
bra böcker, på andra bibliotek varvas 
boktips med att barnen läser samma 
bok. Nedan hittar du några röster 
från bibliotekspersonal som ordnat 
bokfika: 

Lovisa, Tranströmerbiblioteket: 
”Vi träffas en gång i veckan på en 
bestämd tid under hela terminen. 
Ingen anmälan. Vi tipsar varandra 
om böcker som vi tyckt om eller 
”varnar” varandra för böcker vi inte 
tyckt om samt fikar så klart (små-
kakor och saft). Jag har med mig 
ett eller två lästips men samtalet 
drivs av barnen. Jag finns mer där 
som ett stöd och hjälper samtalet att 
komma igång igen om det stannar 
av. Självklart kan vi även prata om 
filmer och musik. Från start har det 
varit ca 12 personer med varje gång, 
vilket är lagom, för då är det alltid 
någon som har något att säga, även 
efter 80 tillfällen, som det nu blivit!  
Ett lyckat koncept som kräver en del 
förberedelse från bibliotekarien, men 

inte mer än att ha med sig lästips och 
ordna fika.” 

Petter och Amanda på Luma bib
lio tek: ”Vi har samma upplägg som 
Tranströmerbiblioteket, men under 
våren 2014 kom det så många barn 
att det blev ohanterbart. Fikat ham-
nade i för mycket fokus och de barn 
som verkligen brydde sig om lästip-
sen hamnade i skymundan. Därför 
valde vi att satsa på en mer traditio-
nell bokklubb som ett komplement 
till bokfika. På så sätt fångar vi upp 
både dem som ingående vill diskute-
ra litteraturen och de barn som inte 
har lika stort tålamod.”  

Yvonne, Aspuddens bibliotek: ”Det 
roligaste med den bokfikaklubb 
jag höll i var att det nästan blev ett 
filosoficafé, vi pratade om livet och 
allt.”
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Till skillnad från bokfika är bok-
klubben oftast en sluten grupp som 
barnen får anmäla sig till i början av 
terminen och som träffas en eller två 
gånger i månaden. Så här beskriver 
Caroline sin Läseklubb på Stads
biblioteket: ”Vi har samarbetat med 
bokhandeln Bokspindeln och tillsam-
mans hållit i en läseklubb för barn i 
målgruppen på eftermiddagar kl. 16-
17.30. Vi tycker att det är viktigt att 
ge alla läseklubbsdeltagare möjlighet 
att prata, men också respektera dem 
som inte vill säga något. Boksamta-
len dokumenteras och sammanställs 
efteråt.”

Lovisa, Tranströmerbiblioteket: ”Jag 
har valt att hålla bokklubben ganska 
enkel. Vi träffas och pratar i ca en 
timme. 12 personer är maxantal, vil-
ket är lagom. Eftersom åldersspannet 
9-12 år är ganska stort gäller det att 
vara noga med vilka böcker vi läser.”  

Caroline, Brommaplans bibliotek: 
”Många av deltagarna i den bok-
klubb jag håller i har haft lite svårt 
att fokusera, men när vi varvade 
samtalet med högläsning lyckades de 
flesta behålla fokus.”

Maria, Bredängs bibliotek: ”Jag 
valde att ha bokklubben både fysiskt 
och digitalt via appen Kik. Jag be-
stämde vilken bok vi skulle läsa och 
deltagarna fick hämta varsitt ex. När 
vi sedan skulle börja prata om boken 
på Kik gick det trögt och många av 
deltagarna diskuterade annat. Därför 
bestämde jag mig för att ha en fysisk 
träff också och efter det blev diskus-
sionen på Kik mycket mer fokuse-
rad. En av fördelarna är att jag är 
där barnen är, det är enkelt för dem. 
Diskussionen behöver inte vara så 
genomtänkt eller bra. Det viktigaste 
är att diskutera. Vi lär känna varan-
dra och de fysiska besöken till bib-
lioteket har också ökat, de kommer 
ofta förbi och pratar en stund eller 
vill ha boktips. Det blir lite boksnack 
hela tiden istället för koncentrerat 
till ett tillfälle. En nackdel är sam-
tidigt att deltagarna kan diskutera 
närsomhelst, barnen skriver vid olika 
tidpunkter. Framförallt diskuterar de 
på kvällstid då jag inte jobbar, vilket 
är synd. Det viktigaste är att alla 
deltagarna vet vad som gäller för att 
det inte ska uppstå bråk. Jag tyck-

er det är jättekul, utvecklande och 
lärorikt att hålla på med en digital 
bokcirkel.”

Shahla, Skärholmens bibliotek: ”Un-
der våren bad jag läsecirkelbarnen 
att skriva ett annat slut på boken de 
hade läst ut. Jag gjorde det utan att i 
förväg ha meddelat det, då skrev de 
och det blev flera roliga slut på en 
bok som En världsomsegling under 
havet. De blev överraskade själva av 
att de kunde hitta på ett annat slut. 
Men de skulle förhålla sig till tre 
saker: ha med ett namn på en stad el-
ler ett ställe under havet, ha med en 
kändis (vem som helst) och ha med 
en färg. Att ge barnen den typen av 
stolpar underlättar ofta för dem att 
komma igång med skrivandet.”

Läseklubb
– vad är det?

Ett läsfrämjande läsprojekt mellan 
barnbokhandeln Bokspindeln och 
Stadsbiblioteket i Stockholm

Kontakta oss gärna

Caroline Karlsson, Stadsbiblioteket
Epost: caroline.karlsson@stockholm.se
Tel: 08 – 508 31 104
www.biblioteket.stockholm.se

Johanna Bejbom, Bokspindeln
Epost: johannabejbom@bokspindeln.se
Tel: 08  33 02 90 
www.bokspindeln.se

Bokklubb:
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Här kommer exempel på hur du kan lägga upp 
samtalet kring boken ni läser i klubben:

Upplägg boksamtal:
Upplägg av Katarina Kuick med inspiration från Aidan Chambers 
böcker om läsning och boksamtal (Böcker inom och omkring oss, 
2011): ”Gruppen pratar tillsammans om boken, det finns inga rätt eller 
fel. Samtalen ger respons på läsningen, och kan hjälpa läsaren att nå 
en djupare textförståelse. Genom att läsa böcker från ett urval som 
barnen kanske inte hade hittat på egen hand, skapas en läsutmaning 
som förhoppningsvis öppnar upp för vidare läsutveckling. 
Boksamtalet inleds med fyra grundfrågor”: 

En skrivarklubb kan utformas på lite 
olika sätt. En variant som fungerat 
bra är den på Tranströmerbiblioteket. 
Så här beskriver Lovisa upplägget: 
”Vi träffas varannan vecka, tisdagar 
kl. 15.30-17.00. Upplägget är ganska 
enkelt. Jag har förberett en kort 
skrivövning som vi gör och sedan 
är det fri skrivtid. Ofta lyssnar vi på 
lite lugn musik samtidigt. Var och 
en får skriva i sin takt och jag går 
runt och hjälper till där det behövs. 
Sista kvarten läser barnen som vill 
upp det de skrivit och får kommen-
tarer och konstruktiv kritik (viktigt 
att prata om vad detta är i början av 
terminen!) från de andra medverkan-
de. I slutet av höstterminen bjuder 
jag in en författare och i slutet av 
vårterminen gör vi våra egna böcker 
av berättelserna vi skrivit. Maxantal 
är 10 personer i en grupp. Eftersom 
skrivarklubben handlar mycket om 
det egna skrivandet så funkar det 
med ett åldersspann på 9-12 år.” 
Skrivarklubben kan ju också bli till 
en tvådagars lovverkstad. Då kanske 
med poesitema? Glöm bara inte att i 
slutet av terminen eller lovet sam-
manställa det deltagarna skrivit till 

ett kompendium eller liknande och 
dela ut det till författarna!

Shahla, Skärholmens bibliotek: ”Det 
gäller att göra skrivarverkstan så lätt-
sam, rolig och lustfylld som möjligt. 
Under loven gör jag iordning rum-
met där vi ska vistas så att det blir 
bekvämt, fika står framme i ett hörn 
så barnen blir lite frestade och jag 
har klippt figurer av färgpapper som 
jag hängt på väggarna. Jag börjar 
med att läsa högt ur diktböcker, ofta 
rapptexter. De älskar det!  Vid första 
skrivtillfället lägger jag fram böcker 
som de kan klippa i och själva sätta 
ihop färdiga, fina meningar och ord. 
Sen kan de använda det materialet 
till egna berättelser nästa gång. Låt 
skrivandet gå in i andra aktiviteter, 
läsa, rita, göra, bygga ... konstarterna 
ska inte slå ut varandra!”

• Var det något speciellt ni gillade med boken?
• Var det något speciellt ni inte gillade?
• Var det något ni inte förstod eller tyckte var svårt/konstigt/ovanligt?
• Fanns det något i boken som var återkommande, upptäckte du 

några mönster eller kopplingar?

Fler frågor (utarbetade av Petter på Luma bibliotek och Lovisa på 
Tranströmerbiblioteket):
• Vilka är de viktigaste personerna i boken och vilka roller har de?
• Vilken tycker ni är den intressantaste karaktären i berättelsen, och 

varför är den det?
• Vilken karaktär i berättelsen skulle du helst vilja vara och varför?
• Tycker ni att omslaget motsvarar berättelsen?
• Vad tycker ni om språket i boken. Är det lätt eller svårt?
• Går det att jämföra berättelsen med någon annan berättelse?
• Om ni fick möjligheten, skulle ni ha gjort om något i boken och i så 

fall vad?
• Om ni skulle skriva en uppföljare till boken, en ”del 2”, vad skulle den 

handla om?

Skrivarklubb: 
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Exempel på skrivövningar 
(hämtade från böcker såsom Skriv om och om igen av Ylva Karlsson, 
Katarina Kuick och Sara Lundberg, Börja skriva! av Annika Nasiell 
och Maria Ström, projektet ”Skriv överallt!” av Länsbibliotek 
Östergötland, Lovisa på Tranströmerbiblioteket samt Amanda och 
Cecilia på Årsta bibliotek):

   

• Inspiration från böcker: Välj en 
valfri bok. Deltagarna läser den allra 
sista meningen ur boken och låter 
den bli första meningen i en ny text.

• Fortsätta meningen: Låt delta-
garna skriva en fortsättning utifrån 
meningen: ”Aldrig hade jag väl trott 
att…”.

• Det var en gång… fast tillsam-
mans! Två grupper, en vid varje 
bord. Snabbt ska det gå!
 

• En hel berättelse med början, mit-
ten och slut. På tre minuter: 1. Det 
var en gång… (1 min) 2. Efter ett tag 
ropar ledaren ut: Plötsligt… (1 min) 
3. Efter ytterligare ett tag ropar led-
aren ut: Men som tur var… (1 min)
    

• Alla sinnen: Beskriv något i 
rummet utan att använda synen! 
Använd istället andra sinnen: hör-
sel, lukt, känsel, smak.   

 

• Poesibingo: Låt alla göra sin egen 
bingobricka. Deltagarna skriver där-
efter ett ord i varje ruta, vilka som 
helst. Sedan läser någon en dikt. 
Ord som finns med i både dikten 
och på brickan får strykas. Det kan 
utvecklas vidare genom att skriva 
om orden som blir över. 

    

• Intressanta ord: Varje deltaga-
re kommer på ett ord som denne 
tycker är intressant/spännande. 
Sedan ytterligare ett ord som 
börjar på samma bokstav som det 
förra slutade. Sedan igen efter 
samma princip. När varje delta-
gare kommit på fem ord ska de 
försöka knåpa ihop en berättelse 
utifrån orden.

• Varje deltagare skriver en kärleks-
dikt som ser ut som ett recept eller 
en text om sig själv inspirerad av en 
bruksanvisning. 

    

• Någon annans dagbok: Låt 
deltagarna skriva en dagbok, men 
inte sin egen. De kan till exempel 
välja att vara ett träd, en tiger, en 
upptäcksresande eller en uttråkad 
prinsessa.  

• Tidningsurklipp: Be deltagarna 
klippa ut intressanta rubriker eller 
notiser ur tidningar. Lägg sedan 
alla urklipp i en hög och låt del-
tagarna dra ett som de sedan får 
bygga en berättelse kring. 

• Kollektiv saga: En startmening på 
ett papper med sista ordet på en egen 
rad. Vik ner pappret så att endast sista 
ordet syns. En i taget fortsätter sedan, 
efter samma princip, meningen på ra-
den och sätter sista ordet på en ny rad, 
viker ner pappret och skickar vidare. 
Startmening: ”I skogen där alla…

• Livet som zombie: Låt deltagar-
na använda appen Zombie Booth 
2 eller liknande och förvandla sig 
själva till zombies för att sedan 
skriva en berättelse om hur just 
de blev till zombies. 

• Nya människor: Låt deltagarna 
smygspana på människor i bibliote-
ket för att sedan göra en tankekarta 
över personen och skriva en berättel-
se där de träffar denna person.

• Tre tomma kuvert: låt deltagar-
na på tomma små lappar skriva en 
plats, en karaktär och ett problem/
händelse, en på varje lapp. Lägg 
lapparna i tre kuvert märkta 
”plats”, ”karaktär” respektive 
”problem/händelse”. Var och en 
får sedan dra en lapp från varje 
kuvert och skriva en berättelse 
utifrån detta.

• Deltagaren i tredje person: Låt 
deltagarna göra en beskrivning av 
sig själv i tredje person. Här ska 
deltagarna låtsas att det är någon 
som tycker mycket om dem som gör 
beskrivningen. Tre gånger ska del-
tagaren ljuga riktigt ordentligt, men 
lögnerna måste smälta in i beskriv-
ningen. Den som inte känner delta-
garen ska inte kunna förstå vilka de 
tre lögnerna är. 

• Vem där? Hitta på sex olika ka-
raktärer, skriv var de bor och vart 
de är på väg. Deltagarna får sedan 
slå en tärning och skriva om det 
alternativ de fick. 



14 15• SKAPANDE VERKSAMHET FLER AKTIVITETER •

Tanja, Rinkeby bibliotek: ”Att göra 
bokmärken med hjälp av bokplast 
eller lamineringsmaskin är riktigt 
populärt och enkelt.”

Therese, Tranströmerbiblioteket: 
”Bokmärken är poppis och tävlingar 
är poppis. Kombinationen dem emel-
lan är perfekt. Låt barnen rita sin 
favoritkaraktär i en bokmärkesmall, 
kopiera upp vinnarens bidrag och 
låt det under en period bli bibblans 
officiella bokmärke.” 

Lovisa, Tranströmerbiblioteket: ”Om 
du har möjlighet, skaffa en knapp-
maskin. Användningen av knapp-
maskinen innebär visserligen att du 
som person måste finnas där hela 
tiden och hjälpa till så ingen kläm-
mer fingrarna. Men vilken succé det 
brukar bli!”

Fiona, Skarpnäcks bibliotek: ”Ett 
mörkt och ruskigt höstlov fick 
barnen göra ljuslyktor av glasburkar. 
Glasburken tog de med hemifrån (en 
gammal senapsburk funkar utmärkt) 
och jag köpte glasfärg. Det blev 
riktigt fint.” 

Mikaela, Vällingby bibliotek:  
”I min Monsterskola kan alla lära 
sig att bli monster. Barnen får göra 
monsterprov, vi gör dramaövningar, 
målar zombiemasker och jag delar 
ut monstercertifikat som avslutning. 
Barnen kan nå en högre monsternivå 
(levla) genom att läsa böcker om 
monster.”
 (För tips på utformning av ovan-
stående se dokument på nätverkets 
samarbetsyta).

Jenny, Tranströmerbiblioteket: 
”Mysterium med fingeravtryck. 
(Obs! Fungerar bäst på ett mindre 
bibliotek eller där alla kollegor är 
tillgängliga och kan medverka.) Hit-
ta på ett fall (exempelvis att någon 
av bibliotekarierna har stulit böcker). 
Det har hittats fingeravtryck efter 
tjuven, kan barnen hjälpa till att lösa 
brottet? Välj ut en av medarbetarna 
som ska vara ”tjuven”. Lämna det 
fingeravtrycket på brottsplatsen för 
jämförelse. Nu ska barnen gå runt 
och be om att få ta bibliotekarierns 
fingeravtryck, för att kunna jämföra 
dem med ”beviset”. För att ta någons 
fingeravtryck:

Ta en blyertspenna, ”sudda” den hårt 
mot ett papper, tryck försiktigt fing-
ertoppen mot blyertsen på pappret, 
ta en tejpbit och fäst på fingertoppen, 
dra försiktigt av tejpbiten och sätt 
det färdiga fingeravtrycket på en bit 
vitt papper.”

Filmvisning: Filmvisning är ett bra 
knep att ta till mörka hösteftermidda-
gar och -kvällar. Det som är viktigt 
att tänka på är att ha ett filmvisnings-
avtal och att detta oftast innebär att 
visningen måste ske för ett slutet 
sällskap. Det löser vi på biblioteket 
genom att besökarna får skriva upp 
sig på en medlemslista. Flera biblio-
tek använder sig av Swedish film för 
avtal. Mer information hittar du här: 
www.swedishfilm.com). Petter och 
Amanda berättar om filmvisningen 
på Luma bibliotek: 
”Med start i mars 2014 drog vi 
på Luma filmklubb igång med en 
visning av E.T. Vi affischerade i 
biblioteket någon vecka i förväg och 
alla som ville tog en biljett och skrev 
upp sig på vår medlemslista, samti-
digt som det gick lika bra att droppa 
in vid filmvisningen. Då fick barnen 

skriva upp sig på listan istället när de 
kom.”

Skapande verkstad med surfplattor: 
Om du har tillgång till surfplattor 
är det ett himla roligt verktyg i 
verksamheten. Du kan exempelvis 
hålla i berättarverkstäder med hjälp 
av appar som Halftone (en favorit 
på exempelvis biblioteket i Farsta), 
Sockpuppets och Toontastic. Eller 
varför inte skapa egna animerande 
filmer med lerfigurer? Andrea på 
Skärholmens bibliotek berättar:
 ”På sommarlovet bjöd jag in till 
filmverkstad. Jag samlade ihop alla 
surfplattor som enheten hade tillgång 
till och byggde upp fyra mindre 
stationer i samma rum. Stora fär-
gade kartongblad använde jag som 
bakgrunder (tejpas upp med maske-
ringstejp) och sedan appen MyCre-
ate (kostar ca 40 kronor). Eftersom 
jag har haft drop-in har jag gett korta 
introduktioner till deltagarna allt ef-
tersom. Jag brukar demonstrera hur 
appen funkar genom att flytta en fi-
gur och ta några kort och sedan spela 
upp resultatet. Jag brukar också på-
minna om möjligheten att göra trick: 

Skapa något tillsammans! 

Kollegor berättar
Ännu fler aktiviteter:
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till exempel att något kan komma 
upp ur bordet bit för bit eller försvin-
na ner i en sjö. Jag brukar också visa 
att man kan planera sin film med en 
kort storyboard med början, mitt och 
slut och vilka figurer som medver-
kar, men de flesta brukar vilja kasta 
sig ut i att skapa figurer och miljöer 
direkt och improviserar sedan fram 
vad som ska hända. Filmerna sparas 
ner i fotoalbumet på surfplattan och 
kan sedan mejlas vidare. Jag brukar 
ta emot mejladresser och säga att de 
får filmen hemskickad nästa dag.”

Brädspel: Brädspel i alla dess former 
tycker många är roligt. Men för 
att inte spelandet helt ska ta över 
på biblioteket kan det till exempel 
begränsas till några eftermidda-
gar i veckan, eller till särskilda 
speldagar. Enklast är att beställa 
brädspel via nätet. Exempelvis här: 
www.worldofboardgames.com

Tipsrundor: Tipsrundor går att varie-
ra i det oändliga. Susanna på Skarp-
näcks bibliotek tipsar om frågor på 
temat barnböcker: ”Tio frågor med 
tre svarsalternativ vardera (1X2). 
Alla frågor går att lösa med hjälp av 
katalogen eller genom att leta bland 
böckerna i biblioteket.  Barn 6-13 år 
har deltagit men man kan ju anpassa 
frågorna till den ålder man vill vända 
sig till. Antingen få alla deltagare 
pris och då välja varsin bok från 
en vagn med blandade titlar, både 
kapitelböcker och bilderböcker, eller 
så kan man dra en vinnare bland dem 
som fått flest rätt.” 

Ett annat exempel är tipsrundan på 
Vällingby bibliotek julen 2013. Erik 
berättar: ”2013 hade vi en julkalen-
der. Frågorna fästes bakom en tills-
kuren bit kartong som såg ut som en 
öppnad julkalenderlucka. Varje dag 
kunde barnen vinna pris, ju närmare 
julafton desto finare pris!”

Roa sig på egen hand?

Lovisa, Tranströmerbiblioteket: ”Se 
alltid till att ha en brevlåda eller 
liknande där barnen kan lämna sina 
förslag, funderingar, tips med mera. 
Och glöm inte att faktiskt ta till-
vara och, i den mån barnen lämnat 
kontaktuppgifter, återkoppla till 
förslagslämnaren!”

Marjut, Husby bibliotek: ”Schack är 
alltid populärt. Antingen ordnar vi 
schackskolor eller så ser vi bara till 
att ha några schackbräden framme. 
Alltid är det någon som spelar.”

Lovisa, Tranströmerbiblioteket: 
”Ritmallar är ett bra och enkelt pys-
sel som kan varieras i det oändliga. 
Ritmallarna är också något som kan 
ligga framme och inte kräver särskilt 
mycket tid från dig som personal. Ett 
tips är dock att ta undan ritmallarna 
på förmiddagen, då ofta förskole-
barnen kan bli väl distraherade av 
ritandet. Sök på ”coloring pages” på 
nätet. 

Erica, Kista bibliotek: ”Några lörda-
gar har jag tagit med mig några virk- 

och sticknålar och garn. Oftast är 
det något av barnen som redan kan 
och då visar de andra, andra gånger 
är det jag som hjälper dem att sätta 
igång.”

Erik, Vällingby bibliotek: ”Under 
påsklovet hade vi en lite annorlunda 
tipsrunda på Vällingby bibliotek för 
barn och ungdomar. Den fungerade 
prima att sticka i händerna på alla 
som dök upp. Barnen fick en tips-
blankett och penna i handen och fick 
själva leta reda på frågorna på de an-
givna platserna enligt tipsblanketten. 
Barnen frågade mycket om hjälp vil-
ket också var meningen. Rätta svar 
gav lösningen till en sorts rebus som 
förklarade var bibliotekets käraste 
ägodel var gömd (lånekortet är så 
klart bibliotekets käraste ägodel…). 
Om barnen lyckades lista ut vad det 
var för något hade de chans att vinna 
fina bokpriser.”

Lovisa, Tranströmerbiblioteket: ”En 
perfekt och enkel Halloweentävling 
är ’Gissa döden’. Rita själv eller be 
någon kollega att rita bitmärken efter 
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en varulv, en vampyr, en zombie 
eller en bild på Snövit och en bild på 
ett rött äpple och så vidare. Markera 
bilderna på betten/skadorna/figurerna 
1-5 och svarsalternativen a-e. Barnen 
får sedan para ihop rätt bild med rätt 
monster (eller dödsorsak).” 

Jenny, Tranströmerbiblioteket: ”Ett 
Cluedo för barn går lätt att göra 
genom att hitta på en historia om 
försvunna biblioteksböcker. Vem kan 
ha tagit dem? Sex möjliga brottsling-
ar finns, kan du gissa vem som stulit 
böckerna? Varje ledtråd består av en 
rebus som ger ett ansiktsdrag. När du 
löst vilka ansiktsdrag den misstänkte 
har, kan du hitta brottslingen?”

Liten lathund för marknadsföring:
Marknadsföring är kanske bland det klurigaste att få 
till. Hur lockar man egentligen barnen till aktiviteter 
och program på biblioteket? Stockholms stadsbiblioteks 
kommunikatör Birgitta ger här matnyttiga tips. 

bland böckerna, inte i någon lokal i 
andra änden av biblioteket!) och det 
finns flyers som barnen och deras 
lärare eller fritidspedagoger kan ta 
med sig så går det lättare. 

Om den som har hand om studie-
besöken från skolor och fritidshem 
försöker samla in e-postadresser till 
lärare och fritispedagoger så kan 
eftermiddagsmedarbetarna skicka ut 
lokal information om vad som ska 
hända på biblioteket framöver. Om 
du själv inte håller i klassvisningar 
som exempelvis Bibblan berättar så 
se till att vara med vid dessa träffar. 
Det är gyllene tillfällen att heja på 
målgruppen och tipsa om både dig 
själv och dina aktiviteter. Försök 
att ha ett så personligt tilltal som 
möjligt. Du är där som deras biblio-
tekskompis. 

Om det finns en lucka försök att be-
söka fritidshemmet/gården och prata 
med personal, sätt upp lite affischer, 
lämna flyers.

Var befinner sig barnen annars i 
området? Kanske vet ni om att det 

Ambassadörerna och andra 
som är på biblioteket
Gruppen 9-12 år kan vara svår att nå 
direkt. Det bästa kan vara att gå via 
någon annan som primär målgrupp. 
Vad gäller just 9-12-åringar så låter 
de sig mest påverkas av sina jämn-
åriga. Här gäller det med andra ord 
att fånga upp de 9- till 12-åringar 
som redan tillbringar delar av sin 
fritid på biblioteket. De som läser 
och som gillar att delta i bibliotekets 
aktiviteter. Fånga in dem på bokfika, 
stickcaféer och skrivarcirklar. Ge-
nom word of mouth kommer de att 
sprida ryktet om biblioteket och dess 
aktiviteter. De vet också var man ska 
synas med information om biblio-
teksaktiviteter för målgruppen. 

Sällanbesökare via skolor, fri-
tidshem och idrottsträning?
De som besöker biblioteket med 
skolan men som i vanliga fall kanske 
inte går hit eller ens läser är svårare 
att nå. Men om eftermiddagsaktivi-
teterna marknadsförs tydligt, är ”ex-
ponerade” i biblioteket (ha bokfika 

Besökarnas lästips: Finns det kanske 
ett fönster eller en glasvägg i bib-
lioteket som inte direkt används? 
Köp pennor (exempelvis Blackboard 
Chalk Markers, vars färg är lätt att 
torka bort) och låt besökarna ge och 
få lästips på ett roligt sätt!
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är idrottsträning vissa kvällar på 
den lokala idrottshallen? Försök att 
ta er dit någon gång och berätta om 
biblioteket och allt kul som händer 
där. Kanske till och med att ni kan ta 
med några tidningar och böcker för 
att visa även de vuxna att det finns 
mycket intressant läsning att ta del 
av på biblioteket, om träning och 
hälsa (och att det är många idrottare 
som har skrivit inspirerande om sina 
karriärer inom sin respektive idrotts-
gren – inte bara Zlatan!).  

Utepåstandagar
Det finns snart ingen stadsdel som 
inte har en egen dag. Då brukar 
lokalbefolkningen gå man ur huse 
för att mingla med grannar, ta del av 
ortens erbjudanden, kanske äta en 
bit och prova på olika aktiviteter. Ett 
ypperligt tillfälle att träffa de barn 
som inte går till biblioteket och deras 
föräldrar. Locka med frågesporter 
och prisutdelning på biblioteket 
dag x kl. xx på eftermiddagen. Priset 
måste hämtas på plats. (En bok är 
bästa priset! Det brukar gå utmärkt 
att ragga prisböcker för lässatsningen 
hos förlagen om det skulle behövas).

Skylta för ökad läsning och 
utlån
Har ni fönster mot gatan? Skyl-
ta om ofta med roliga framsidor 
och aktuella titlar. Man kan skriva 
skyltar med ”Nyinkommet” eller 
”sista exemplaret”. Det senaste är ett 

exempel på marknadsföringsfeno-
menet ”knapphetseffekten” (d.v.s. att 
man vill ha det som är en bristvara). 
Prova själv, det funkar! ”Bokklub-
ben tipsar” eller dylikt är en annan 
variant (det blir lite grann som en 
”kvalitetsstämpel”).

Affischer och foton
I marknadsbiblioteket finns affisch
wizards för program och aktiviteter 
som riktar sig till 9- till 12-åringar. 
Där finns också andra wizards som 
kan vara användbara för alla som job-
bar med målgruppen (höstlov, jullov, 
språkcafé junior, stickcafé, bokfika m 
m). Vill du göra egna affischer? Tänk 
då på att följa stadens grafiska profil 
som du hittar på intranätet. Där kan 
man läsa om vad man får och inte får 
göra i olika grafiska sammanhang: 
intranat.stockholm.se/Sidor/2013/5/
Stadens-grafiska-profil/

Bra fotografier som passar ihop med 
aktiviteter för målgruppen barn är 
alltid svårt att få tag på. Vill man 
ha ett gäng barn/unga som ser ut att 
ha kul tillsammans på ett bibliotek 
är det kanske lättast att ta bilderna 
själv. Oavsett om du själv tar bilden 
eller får den från annat (osäkert) håll, 
så måste man alltid ha föräldrarnas 
tillstånd att använda bilden. Skriv 
ett underlag där det står till vad och 
i vilka sammanhang bilden kommer 
att användas. Använd gärna brev i 
marknadsbiblioteket under Perso-

nalartiklar & internt material. Mall 
finns på nätverkets samarbetsyta. 

Stockholms stadsbibliotek har ett 
Flickrkonto där det finns en del 
bilder som du får använda som du 
vill. Om du vill fylla på kontot med 
bra bilder (som du har tillstånd att 
använda såklart) så skickar du dem 
till kommunikation.ssb@stockholm.se 
så lägger någon med administratörs-
rättigheter till bilderna i albumet. 
www.flickr.com/photos/stockholms_
stadsbibliotek 

Press
Lokal press vill prata med lokala 
aktörer! Det är mycket mer intres-
sant för en journalist på Mitt i X att 
prata med er som arbetar i området. 
Det är lättare för en lokalt förankrad 
att få in en nyhet i lokalpress än om 
det sker centralt från kommunika-
tionsenheten (däremot händer det 
att roteln vill vara först med nyhe-
ter som är av stort allmänintresse). 
Om du kommer i kontakt med en 
lokaljournalist som är intresserad 
av biblioteksfrågor: spar hens namn 
och telefonnummer. Det är bra att 
ha nästa gång du vill ha ut någon 
information!

Alltså, 
kom ihåg:

1. Besökarna är den bästa marknadsföringen.

2. Men du som personal är minst lika viktig! Tänk 
på att du varken är lärare eller förälder, utan 
kanske snarare en vän.

3. Glöm inte klassbesök, skolor och fritidshem.

4. Lokalpressen skriver gärna om biblioteket.

5. Snygg skyltning och inbjudande affischer är 
viktigt. 
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Samarbetspartners:
Samarbeten är ett bra sätt att få nya 
infallsvinklar på verksamheten och 
också kunna göra det där lilla extra 
för målgruppen. Att samarbeta med 
andra aktörer kan också innebära att 
biblioteket ”betalar” för program-
met genom din arbetstid och viss 
marknadsföring, inte mer än så. Här 
hittar du några exempel på oftast bra 
samarbetspartners: 

• Den lokala bokhandeln
• Stadsdelsförvaltningar
• Förlag
• Skolor som marknadsförings-

verktyg samt möjligheter att 
samarbeta kring utställningar 
etcetera

• Kulturskolan
• Mediotekets nätverk för skolbib-

liotek i Stockholm

Utvärdering och reflektion:
Ha alltid för vana att utvärdera program och aktiviteter tillsammans med 
deltagarna, för att på så sätt göra deltagarna delaktiga i utformningen av 
kommande aktiviteter. Både en muntlig och en skriftlig utvärdering kan 
vara bra. Var så tydlig som bara möjligt vid den skriftliga utvärderingen: 
enkla frågor och gärna med förslag på beskrivande adjektiv som barnen bara 
behöver markera och som kompletteras med rader de kan skriva själva på. 
Här är några exempel på bra frågor: 

Vad tycker du om XXX?
(Sätt en ring runt passande alternativ)
Mycket bra Bra Ganska bra Sådär Inte särskilt bra Dålig Mycket dålig  

Hur skulle du beskriva XXX?
(Sätt en ring runt passande alternativ, här kan du välja flera alternativ)
Rolig Långsam Spännande Barnslig Stressig Konstig Tråkig Svår

Hur fick du reda på att XXX fanns?

Om du skulle ändra något med XX, vad skulle det vara?

Hur skulle din drömXX se ut?

Några avslutande tips: 

Maria, Farsta bibliotek:” Drop-in är 
det som gäller för att göra det enkelt 
för barnen att vara med på  aktivite-
ter.”

Erik, Vällingby bibliotek: ”Håll dig 
nära barnen i biblioteket och  passa 
på att sätta någon bok i händerna på 
dem.”

Lovisa, Tranströmerbiblioteket: ”Hör 
efter med skolorna i närområdet när 
9- till 12-åringarna slutar på efter-
middagarna och försök lägga akti-
viteterna på biblioteket ungefär en 
halvtimme senare.” 

Andrea, Skärholmens bibliotek: 
”Biblioteket ska inte enbart innehålla 
en massa intryck utan också möjlig-
göra olika sorterna uttryck. Därför 
är skapandet en så bra aktivitet på 
biblioteket.” 

Shahla, Skärholmens bibliotek: 
”Använd dig av tidigare tävlingar 
och aktiviteter för att locka barnen 
till nya. I Skärholmen har vi till 
exempel bjudit in alla som deltagit i 
Sommarboken till den bokklubb vi 
sen startade.” 

Therese, Tranströmerbiblioteket: 
”För att få igång ett gäng barn i en 
grupp kan du som bibliotekspersonal 
behöva ta till några tricks. Ett sådant 
är att skaffa en maskot för gruppen. 
I början av varje träff får sedan var 
och en, med maskoten i handen, 
berätta om veckans höjdpunkt och 
veckans bottennapp. Det är bara den 
som har maskoten som får prata. 
Genom att göra den här övningen lär 
gruppen känna varandra och det blir 
ett sätt att varva ner.”
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Lästips:
Svårt att komma på någon bra bok att läsa eller tipsa om? 
Kolla in de här ställena:

biblioteket.se (Under ”Inspiration” hittar du mängder 
av olika boklistor och kan också se vilka som är de mest 
populära böckerna i åldersgruppen.)

barnensbibliotek.se
goodreads.com 
ssbbarn.wordpress.com
barnboksprat.se

Sajter och projekt att inspireras av:
balagan.se
squoosh.se
polarbibblo.se 
bolla.se
barnensbibliotek.se

Lycka till!


