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Introduktion 

Del 2: Verksamhetsinriktning  
För verksamhetsåret 2014 fick Stockholms stadsbibliotek ett särskilt 

uppdrag att ”lässatsa”. Lässatsningen innebär att SSB målinriktat 

och strategiskt ska arbeta med en tydlig målgruppsinriktning och 

fokusering kring vissa områden inom läsfrämjande verksamhet för 

barn och unga. Betoning ligger på de utsedda växtplatserna Farsta, 

Skärholmen, Bredäng, Husby, Tensta och Rinkeby. En del av denna 

lässatsning ska göras för barn i ”mellanåldern”, 9 – 12 år, genom 

vad som brukar kallas eftermiddagsbibliotek.  

Syftet med projektet är att få igång ett samtal kring vad 

eftermiddagsbiblioteket kan och ska vara på SSB, underlätta starten 

av aktiviteter/vissa förändringar i biblioteksrummet och få igång ett 

hållbart, långsiktigt och strategiskt arbete med målgruppen ute på 

biblioteken, särskilt på växtplatsbiblioteken. Satsningen på 

eftermiddagsbiblioteket förväntas också resultera i att biblioteken 

når fler i målgruppen. Ansvaret för det ligger på respektive 

bibliotek/enhet.  

Den första delen av projektet bestod av inventering och 

omvärldsbevakning: vad gör SSB och vad gör andra? Vilka behov 

finns från personalens sida? Vad önskar barnen? Resultatet av del 1 

är en rapport som ligger till grund för vidare planering för och 

utveckling av SSBs eftermiddagsbibliotek. Den användes bland 

annat vid den halvdagsworkshop om eftermiddagsbiblioteket som 

hölls 10 juni 2014 för alla medarbetare inom Stockholms 

stadsbibliotek som arbetar med eftermiddagsbiblioteket.  

Denna andra del består av planering och verksamhetsinriktning: 

vad ska SSB göra inom ramen för eftermiddagsbiblioteket och hur 

ska det göras? Vilka personalresurser finns det på biblioteken och 

hur skulle vi kunna använda dem på bästa sätt? Bör vi bestämma en 

miniminivå för eftermiddagsbiblioteket och vad ska den vara i så 

fall? Här knyts kontakter med lämpliga personer ute på biblioteken, 

särskilt växtplatserna – vilka blir ansvariga på respektive bibliotek 

att hålla i eftermiddagsbiblioteket? 

Denna skrift utgår alltså dels från den rapport projektets första 

del tagit fram, dels från den halvdagsworkshop som hölls 10 juni 

2014. 

 Där projektets första rapport syftade till att utgöra ett mer eller 

mindre teoretiskt och statistiskt underlag för det fortsatta arbetet 

med eftermiddagsbiblioteket är denna skrift mer framåtblickande. 

Dokumentet redogör för SSBs vision och verksamhetsinriktning för 

eftermiddagsbiblioteket och gäller tillsvidare.  
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1 Eftermiddagsbibliotek – vad är 
det? 

Det är en demokratisk rättighet att ta del av kultur och själv utföra 

kultur1 och det är under denna devis som eftermiddagsbibliotekets 

verksamhet utförs.  

 

Nedan följer först en kort sammanfattning av den teoretiska grund 

på vilken detta dokument står. Sedan definieras 

eftermiddagsbiblioteket och tre ledord som ska genomsyra 

verksamheten. 

 

1.1 Teoretiska utgångspunkter 
Del 1 i projektet utgör den teoretiska grund som arbetet med 

eftermiddagsbiblioteket ska bygga på. Rapporten föreslår att 

följande punkter ska genomsyra arbetet med 

eftermiddagsbiblioteket:  

 

 Eftermiddagsbiblioteket ska ses som ett barnens maktmedel 

där de kan påverka sin egen situation och vara delaktiga i 

alla processer. Arbetet med eftermiddagsbiblioteket ska vara 

grundat i barns erfarenheter och på barnens villkor, 

exempelvis genom att använda Harry Shiers 

delaktighetsstege, där steg 5 är det steg med mest 

delaktighet:  

 

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 påverkansmöjligheter till skillnad från 

tidigare nivåer då de endast förser beslutsfattarna 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
 Se bland annat Kultur i ögonhöjd – för, med och av barn och unga Program för 

barn- och ungdomskultur i Stockholm. Reviderad version november 2013. 

Stockholms stad 
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1. Barn blir lyssnade på. Initiativet att uttrycka sig ligger hos 

barnen och den vuxnes roll är att lyssna. 

 

 Barn ska ses som egna individer och inte som vuxna i 

vardande; som human beings och inte human becomings. 

 

 Det läsfrämjande arbetet ska bygga på ett vidgat textbegrepp 

där den tryckta boken bara är en av alla former av läsande. 

 

 Barns perspektiv är i fokus, inte enbart barnperspektivet: 

barns individualitet och mångfald av perspektiv ska 

uppmärksammas. 

  

 Läslusten kommer inifrån och bokvalen är något som drivs 

av barnen själva, därför bör fokus ligga på delaktighet och 

inte enbart deltagande. 

 

 Biblioteket är en lugn och trygg plats där fokus inte ligger 

på prestation. 

 

 Bibliotekspersonal, kompisar och familj är barnens 

inspirationskällor, alla tre ska nyttjas. 

 

 Det emancipatoriska perspektivet på läsning, alltså ett 

förhållningssätt där fokus ligger på att barnen ska utvecklas 

till självständiga och kritiska läsare är det primära. Det 

pragmatiska synsättet, att barnen bland annat ska läsa så 

mycket som möjligt, kan dock vara en väg till den 

emancipatoriska läsningen.   

 

 Tillgänglighet vad gäller rumsliga aspekter och medier är 

prioriterat. Eftermiddagsbiblioteket ska ha både ett lokalt 

och globalt perspektiv, vara inkluderande och arbeta för 

mångfald i alla led.  

 

1.1.1 Kultur i ögonhöjd:  

Till grund för eftermiddagsbiblioteket ligger också Stockholms 

stads program för barn- och ungdomskultur ”Kultur i ögonhöjd – 

för, med och av barn och unga”2. Där definieras barnkultur och 

ungdomskultur som: 

 

 Kultur för barn och unga, produceras av vuxna. 

                                                 
2
 Kultur i ögonhöjd – för, med och av barn och unga Program för barn- och 

ungdomskultur i Stockholm. Reviderad version november 2013. Stockholms stad 
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 Kultur med barn och unga, tillhandahålls av vuxna. 

 

och barns kultur och ungdomars kultur som: 

 Kultur av barn och unga, uttryck som ingen vuxen styr över. 

 

Dessa tre aspekter av barn- och ungdomskultur ska vara den 

gemensamma utgångspunkten för alla i staden som berörs av 

programmets mål, alltså även Stockholms stadsbibliotek. I 

programmet, som består av fem mål, är det särskilt tre mål som 

gäller eftermiddagsbibliotekets verksamhet:  

 

Mål 1  

Alla barn och unga i Stockholm har god och 

likvärdig tillgång till professionella 

kulturupplevelser. Alla barn och unga i 

Stockholm har goda och likvärdiga möjligheter 

till eget skapande tillsammans med professionella 

vuxna och på egna villkor. 

 

Mål 3  

Barn och ungdom har inflytande över och 

delaktighet i sitt eget kulturliv. 

 

Mål 4  

Barns och ungdomars behov beaktas vad gäller 

de fysiska miljöer där barn vistas. Barn och unga 

har rätt att vistas i trygga och kreativa miljöer 

som är utformade utifrån deras behov bland 

annat vad gäller skolan, inom bostadsbebyggelse 

och förändringar av den offentliga miljön. När 

stadsutvecklingsprojekt genomförs ska hänsyn tas 

till barns och ungas behov och arbetet bör 

utformas i enlighet. 

 

1.1.2 Bibliotek i rörelse – Bibliotek 3.0 

Eftermiddagsbiblioteket bygger också på den biblioteksplan som 

Stockholms stadsbibliotek och staden har upprättat. I denna står 

bland annat att ”Berättelserna bygger kulturarvet”, ”Man ska kunna 

bidra med egna berättelser men även ta del av andras berättande.”. 

Här ligger utmaningen för eftermiddagsbiblioteket att uppmuntra 

och lyfta fram barnens egna berättelser genom att bland annat 

fokusera på skrivande som en del av den läsfrämjande 

verksamheten.  

”Inbjudan att bedriva verksamhet i samverkan med biblioteket, 

eller på egen hand med stöd av biblioteket, gäller framför allt barn 

och ungdomar.”. Delaktighet ska alltså genomsyra 
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eftermiddagsbibliotekets verksamhet. Med utgångspunkt i detta ska 

eftermiddagsbiblioteket verka för att ”spegla den kultur och det 

samhälle som stockholmarna är en del av” genom både det lokala 

och det globala.  

Med utgångspunkt i ovanstående går vi nu över till att definiera 

och presentera eftermiddagsbiblioteket på SSB. 

 

1.2 Definition och ledord 
 

Först ska noteras att benämningen ”eftermiddagsbibliotek” är ett 

internt namn på den verksamhet som sker för 9- till 12-åringar på 

deras fritid. Det är alltså inte något som kommuniceras externt. 

Programmen och aktiviteterna kommer heller inte externt att ha 

något övergripande namn, däremot kommer SSB under hösten 

starta en särskild VIP-satsning, mer om det längre ner i dokumentet. 

 Vid den halvdagsworkshop som hölls 10 juni 2014 samlades den 

personal som arbetar eller ska börja arbeta med 

eftermiddagsbiblioteket för att diskutera SSBs 

eftermiddagsverksamhet. Personalen diskuterade bland annat vilka 

ledord som ska genomsyra verksamheten. Ledorden ska vara: 

  

Läslust 

Biblioteket ska inspirera barnen till läsning på ett kravlöst sätt där 

engagemanget från biblioteket och bibliotekspersonalen ska vara 

tydligt. Biblioteket ska genom kontinuerligt och kvalitetsmärkt 

arbete förmedla en positiv känsla där läsningen inte enbart leder till 

kunskap utan också är underhållning. Detta inbegriper också ett 

bibliotek som är spontant och fångar barnen utifrån deras behov – 

vilket inte alltid behöver innebära uppstyrda program som 

bibliotekspersonal håller i. Lika viktigt är rummet och 

bibliotekspersonalens bemötande.  

 

Trygghet 

Biblioteket ska vara en trygg plats där Stockholms stadsbibliotek 

och bibliotekspersonalen tar ansvar för barnens vistelse. 

 

Delaktighet  

Barnen ska vid alla aktiviteter, program och övrig verksamhet vara 

delaktiga och inte enbart deltagare. Stockholms stadsbiblioteks 

verksamhet ska bygga på lyhördhet och tydligt visa att alla barn 

mellan 9-12 år är inkluderade och medbjudna i verksamheten. 

Barnens delaktighet ska också grunda sig i frivillighet och således 

ske på deras villkor.  
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Vidare står eftermiddagsbiblioteket på tre ben: bemötande, rummet 

och aktiviteter. De tre ledorden ovan genomsyrar alla tre ben.  

 

Den sammanfattande definitionen av eftermiddagsbiblioteket är 

således följande:  
 

Eftermiddagsbibliotek 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. 

 
2. Hur arbetar SSB med 
eftermiddagsbiblioteket? 

Vad inom ramen för eftermiddagsbiblioteket ska SSB göra och hur?  

Vilka personalresurser finns det på biblioteken och hur skulle vi 

kunna använda dem på bästa sätt? Under denna rubrik samlas också 

den övergripande verksamhetsplanen för eftermiddagsbiblioteket.   

 

2.1 Bibliotekspersonal och nätverk 
För att kunna arbeta med eftermiddagsbiblioteket behöver 

personalen två saker: vägledning och tid. Vägledningen består av 

verksamhetstips, lathundar för rutiner, studiebesök, 

omvärldsbevakning, kollegialt lärande med mera. Vägledningen 

ombesörjs under hösten 2014 av både projektet och nätverket och 

kommer sedan fortsättningsvis att bäras av nätverket. 

Kompetensutveckling när det gäller bemötande täcks också till viss 

del av projektet Stockholm högläser, som under hösten kommer 

anordna föreläsningar om barn, bemötande och läsning.     

 När det gäller tid är vägledningen en del i detta eftersom 

förenklade rutiner, färdiga mallar med exempel på bra verksamhet 

och program underlättar personalens arbete. Projektet kommer 

under hösten ta fram lathundar, tips och tricks med mera.  

 Nätverket ska också sträva efter att nyttja personalens 

kompetens på bästa sätt genom exempelvis kollegialt lärande och 

att personal med erfarenhet av att hålla skrivarkurser kan hålla 

sådana inte bara på det egna biblioteket.   

Nätverket ska också verka för kontinuerlig utvärdering och 

reflektion kring den egna verksamheten och samla tankar och 

önskemål både från personal och från besökare. Genom aktivt 

utvärderingsarbete och fokusgrupper gör vi också målgruppen 

delaktig i arbetet med eftermiddagsbiblioteket.  
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De program och aktiviteter SSB har är inte alltid det viktigaste. 

Minst lika viktigt är att barnen har en plats att komma till och att 

bibliotekspersonalen har möjlighet att närvara när barnen kommer. 

Därför är det önskvärt att personalen i nätverket, i den mån det är 

möjligt, schemaläggs på eftermiddagarna för att då kunna möta 

målgruppen ute i biblioteket. Bibliotekspersonalen har den unika 

fördelen att vara en annan typ av vuxen, någon som varken är 

förälder eller lärare, något som SSB i arbetet med 

eftermiddagsbiblioteket ska ta tillvara.  

 

Följande personal arbetar under 2014 med eftermiddagsbiblioteket 

på Stockholms stadsbibliotek:  

 

 
 

Skärholmsenheten/Marjatta Tengström

Shahla Karimi shahla.karimi@stockholm.se

Maria Berglund maria.a.berglund@stockholm.se

Andrea Berge andrea.berge@stockholm.se

Östermalmsenheten/Malin Törnquist

Sandra Bonassi sandra. bonassi@stockholm.se 

Sofie Toftgård (reserv när Sandra inte kan) sofie.toftgard@stockholm.se

Linje 17/Martin Hafström

Susanna Larsson susanna.larsson@stockholm.se

Fiona Rohlfs fiona.rohlfs@stockholm.se

Jenny Granberg jenny.granberg@stockholm.se

Kungsholmsenheten/Annmargret Görebrandt

Caroline Stockman Strömberg caroline.stockman.stromberg@stockholm.se

Anja Wadenheim anja.wadenheim@stockholm.se

Hornstullsenheten/Giovanna Jörgensen

Petter Södrin petter.sodrin@stockholm.se

Amanda Domeij amanda.domeij@stockholm.se

Yvonne Andersson yvonne.a.andersson@stockholm.se

Järvaenheten/Elisabeth Aquilonius

Hassan Alavi hassan.alavi@stockholm.se

Tal Lewinsky tal.lewinsky@stockholm.se

Erica Palm erica.palm@stockholm.se

Marjut Ervasti marjut.ervasti@stockholm.se

Högdalsenheten/Jonas Bång

Olle Ohlsson olle.ohlsson@stockholm.se

Farstaenheten/Jan-Olof Larsson

Maria Pettersson maria.k.pettersson@stockholm.se

Susanne Lundström (prel) (föräldraledig till 5/6) 

Karin Mossed (prel) (ledig 1/4-1/11)

Vällingbyenheten/Alireza Afshari

Marika Alneng marika.alneng@stockholm.se

Erik Dardel erik.dardel@stockholm.se

Mikaela Lindh mikaela.lindh@stockholm.se

Annika Maaranen annika.maaranen@stockholm.se

LÄSA

Anneli Nilsson HB (vikarie för Caroline Karlsson) annelie.nilsson@stockholm.se

Caroline Karlsson (föräldraledig) caroline.karlsson@stockholm.se

Lovisa Furendal Berndt (projektledare) lovisa.berndt@stockholm.se

Övriga:

Karin Runevad (ordförande styrgruppen) karin.runevad@stockholm.se

Birgitta Widlund (informatör lässatsningen) birgitta.widlund@stockholm.se

Pia Borrman (utvecklingsledare barn och unga Regionbiblioteket) pia.borrman@stockholm.se
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2.2 Miniminivåer 
Bör SSB fastställa en miniminivå för eftermiddagsbiblioteket som 

innebär att biblioteken åläggs att exempelvis ordna ett visst antal 

aktiviteter för målgruppen? Frågan om en miniminivå för 

eftermiddagsbiblioteket är till stor del en fråga om resurser och att 

stipulera en miniminivå anses både ha fördelar och nackdelar. 

Projektet utgår från idén att det finns ett flertal fördelar med en 

miniminivå. Förutom att höja kvaliteten och utbudet på stadens 

bibliotek innebär en miniminivå även att personalen har något att 

åberopa när tiden inte räcker till. En miniminivå som godkänts av 

enhetscheferna och av styrgruppen för lässatsningen möjliggör för 

personalen att inte bara inför chefer men också inför mindre 

barnorienterade kollegor ha något att hänvisa till när schema läggs, 

och så vidare. Vid halvdagsworkshopen 10 juni 2014 enades 

personalen om följande miniminivåer: 

 

De stora biblioteken + växtplatserna ska för 9- till 12-åringarna 

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 målgruppen på biblioteket 

(exempelvis en tavla eller träd för lästips).  

 

Berörda bibliotek: Stadsbiblioteket, Tranströmerbiblioteket 

Medborgarplatsen, Kista bibliotek, Husby, Tensta, Rinkeby, Farsta, 

Skärholmen, Bredäng. 

 

De mindre biblioteken ska för 9- till 12-åringarna 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, exempelvis på en 

vanlig helg.  

 

Ovanstående är alltså en miniminivå. Självklart kan även de mindre 

biblioteken arbeta mer gentemot målgruppen och de stora 

biblioteken och växtplatserna bör alla självklart sträva högre.   

 

2.3 Verksamhetsinriktning 
 

När det gäller verksamhetens praktiska fokus ska Stockholms 

stadsbibliotek, förutom att fortsätta arbeta med den verksamhet som 

redan görs, inrikta sig på följande:  
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Programverksamhet: 

*SSB ska arbeta läsfrämjande genom att också arbeta 

skrivfrämjande. Biblioteket som en plats för skrivande och 

berättande ska lyftas. 

 

*SSB ska arbeta för att utveckla berättandebegreppet och vidga 

synen på läsning som inte enbart tryckt skönlitteratur eller som 

avkodning. Böcker är berättelser och det är via berättelser som vi 

kan nå de barn som ännu inte fastnat för läsningen. Här är också 

faktaböcker ett viktigt inslag.   

 

*Pyssel, spel och annan verksamhet som inte direkt kan kopplas till 

läsning används som en ingång till läsning. Denna typ av 

verksamhet kan alltså locka andra och nya besökare till biblioteket 

och på så sätt verka läsfrämjande. 

 

*Program och aktiviteter som leds av bibliotekspersonal är bara en 

del av eftermiddagsbiblioteket. Lika viktiga är de 

aktivitetsmöjligheter barnen finner själva i biblioteket, exempelvis 

tipsväggar och dylikt. Biblioteket ska vara en självklar plats för 

barnen i deras vardag.   

 

 

Det digitala:  

*Stockholms stadsbiblioteks digitala närvaro måste öka för att SSB 

inte ska tappa nästa generations biblioteksanvändare. Projektet och 

nätverket ska noga följa Digitala bibliotekets arbete med en digital 

barnsatsning och försöka vara en del i det arbetet tillsammans med 

bibliotekspedagogerna. Här blir bibliotekspedagogen Petter Södrin 

projektets och eftermiddagsbiblioteksnätverkets länk till Digitala 

biblioteket. Möjligheten att i väntan på ett särskilt barnutrymme på 

hemsidan starta en SSB-övergripande, interaktiv blogg för 

bibliotekens unga användare ska undersökas. Ansvar för att hålla 

bloggen levande skulle kunna läggas ut på enheterna enligt ett 

rullande schema.  

 

 

Uppsökande verksamhet och externa aktörer: 

*Bokbussen kommer till hösten även bemannas av en person som 

arbetar inom enheten LÄSA. Denna person kommer att arbeta 

uppsökande mot barn på deras fritid. Denna person blir också en del 

i eftermiddagsbibliotekets mobila verksamhet.  

 

*Vi arbetar också för att utöka samarbetet med externa aktörer, som 

kan ge nya perspektiv och inspel i verksamheten.  
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VIP-satsning: 

*De besökare som redan nu deltar i våra program och aktiviteter 

och som vant rör sig i biblioteksmiljön är självklara ambassadörer 

för vår verksamhet. Genom att göra en extra satsning på dessa barn 

kan de i sin tur genom att tipsa vänner och klasskamrater locka fler 

till biblioteket. Möjligheten till ett VIP-koncept bestående av ett 

eget bokbestånd, ett lyxigare lånekort eller dylikt kommer att 

undersökas under hösten. För att göra barnen mer delaktiga kommer 

barnen genom en namntävling få möjligheten att själva bestämma 

namnet på satsningen.  

 

2.4 Hjälpmedel 
Under hösten 2014 kommer verksamhetsexempel och lathundar tas 

fram genom projektet i samarbete med nätverket. Vid 

halvdagsworkshopen med personalen framkom att en tryckt folder 

eller liknande är det bästa sättet att redovisa de hjälpmedel som tas 

fram. En sådan kommer alltså produceras för internt bruk. Samma 

information kommer också att finnas tillgänglig under en särskild 

sida på bibliotekspedagogernas blogg, 

http://ssbbarn.wordpress.com/. 

 

 

3.0 Barnen som utgångspunkt – 
avslutande reflektioner 

Förutom att nå fler barn i målgruppen i Stockholms stad så är ett 

lika viktigt internt mål att barnen som deltar i verksamheten ska 

känna ett ökat självförtroende och ges möjlighet att lära känna sig 

själva och andra genom berättandets värld.   

När det gäller biblioteksverksamhet gentemot barn så är det 

viktigt att komma ihåg att det ofta är processen som är resultatet. 

För barnen är många gånger inte målbilden det viktiga, och 

målbilden är heller inte alltid det barnen ser framför sig när de 

arbetar i en process. Därför handlar utvärderingen av 

eftermiddagsbiblioteket inte så mycket om barnens slutprodukt: en 

berättelse de skrivit själva under en skrivarverkstad eller ett kort till 

någon förälder under ett pysseltillfälle. Istället handlar det om att se 

processen som barnet genomgår, att ge barnet tillfälle att befinna sig 

i en kreativ, tillåtande och inkluderade miljö där alla möjligheter till 

eget skapande finns.  

 


