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Ur boken Hemma hela sommaren av Elin Johansson och Ellen Ekman. 

– Får jag höra vad ni ska göra för roligt i sommar då, säger fröken och tar en stor tugga av tårtan.

Det är sommaravslutning och vi sitter ute på gården.

– Jag ska till Legoland, säger Sixten.

– Så roligt, säger fröken.

– Jag ska till Thailand, säger Sara. 

– Så härligt, säger fröken. 

– Vi ska på safari, säger jag. 

– Så spännande, säger fröken och tittar på mamma, vart då? 

Men mamma har satt i halsen och hostar så hon inte kan svara. 
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Bara vara hemma

I projektet Hemma hela sommaren har Sandvikens folkbibliotek ar-

betat med läsfrämjande uppsökande verksamhet på sommarlovet för 

barn och unga i åldrarna 0-13 år med hjälp av Kulturrådets satsning på 

Stärkta bibliotek. Målet med projektet är att etablera biblioteket i om-

råden där behovet av insatser är som störst och motverka det läsglapp 

som uppstår under skolledigheten. Vi identifierar sommaren som en tid 

då skillnaderna mellan familjer som har möjlighet att åka bort och de 

som blir kvar på orten är särskilt stor.

 

Idén till projektet föddes i ett samtal med en av våra stammisar på 

barnavdelningen som förväntansfullt ställde frågan, “vad händer här i 

sommar då?” Sanningen var att det faktiskt inte händer så mycket på 

biblioteket sommartid när majoriteten av personalen är på semester 

och biblioteket håller öppet utan aktiviteter. Vi tog samtidigt intryck av 

bilderboken Hemma hela sommaren som slutligen kom att ge namn åt 

projektet. 

Vi vill rikta ett särskilt tack till projektgruppen Nell & Draken i Landskro-

na som visade vägen för hur man arbetar uppsökande med läsfrämjan-

de och kulturellt deltagande på sommaren. Vi kommer alltid bära med 

oss barnbibliotekarien Ulrikas ord, “det är bibliotekets jobb att hitta till 

barnen inte barnens jobb att hitta till oss”.      

Projektet genomfördes hösten 2020–2021 och kan delas upp i tre fa-

ser: fokusgruppsarbete, metodutbildning och uppsökande verksam-

het. Under hösten genomförde vi en enkätundersökning och träffade 

fokusgrupper. Under våren anordnade vi en metodutbildning och inves-

terade i utrustning för att göra verksamheten mobil. Under sommaren 

genomförde vi en rad litteratur - och kulturevenemang på platser runt-

om i orten. 

Att genomföra ett utåtriktat projekt under pandemin har varit utma-

nande men det har samtidigt motiverat oss att söka nya vägar framåt. 

I denna verksamhetsberättelse vill vi dela med oss av de lärdomar och 

tips som vi har plockat upp längs vägen.

Hemma hela sommaren är en bilderbok skriven av Elin Johansson och illustrerad av El-

len Ekman. I boken möter läsaren ett barn och en mamma som bara ska vara hemma hela 

sommarlovet och vi får följa med dem på en spännande safari i deras närområde. Boken 

tar på ett fantasifullt sätt upp frågan om barns ojämlika förutsättningar under sommaren.  
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Med barn och unga i fokus

Projektet tar avstamp i Barnkonventionen, artiklar 31 och 12, som berör alla barns rätt till lek, vila och fritid och att få uttrycka sin åsikt 

och få den respekterad. Vi valde därför att involvera barn och unga i planeringen genom att arbeta med fokusgrupper bestående av barn 

som bor i kommunens prioriterade bostadsområden. Vi började med att ta fram en enkät som  innehöll  frågor om barnens  fritid, saker de 

skulle vilja lära sig, vad som får dem att må bra och platser och personer som har stor betydelse för dem. Enkäten cirkulerade i biblioteket 

under en månads tid och användes som grund för de workshoppar vi genomförde.

 

Vi valde att låta skapande och lek ligga i fokus för att  fördjupa samtalet kring enkätfrågorna. Att gestalta istället för att enbart skriva gör 

att alla barn får samma förutsättningar att uttrycka sig. På Elevens val fick barn från Björksätraskolan göra kollage för att gestalta sva-

ren på frågorna. Murgårdsskolans fritids bakade sin perfekta dag genom att dekorera kakor i programmet “Hela Sandviken bakar”. På en 

svensklektion fick elever från Björksätraskolan bygga så kallade bitmojispaces, ett virtuellt drömrum som kan inredas med avatarer och 

bilder och även länkas till videor och musik. Därefter arbetade vi med att tolka resultaten av barnens enkätsvar och skapande för kunna 

utforma projektets aktiviteter, rum och miljöer utifrån deras önskemål.  

King Räven är projektets maskot som döpts av elever på 
Björksätraskolans fritids. Han är vårt ansikte utåt i 
marknadsföringen runt projektet och satt även med i 
lästältet och fick många kramar av barnen.
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Koncept och grafisk profil

Boken Hemma hela sommaren tar upp problem som många barn 

och familjer kan känna igen sig i. Att bara vara hemma kan lätt 

uppfattas som någonting negativt men i berättelsens värld vänds 

det istället till någonting positivt. Det går att finna äventyr just pre-

cis här. Hemma. Denna känsla var något vi ville ta fasta på vilket 

ledde till att vi med författarens godkännande valde att döpa pro-

jektet efter bokens titel.  Vi tog också hjälp av bokens illustratör 

Ellen Ekman för att skapa en lekfull logga och karta över barnens 

Sandviken som tillsammans utgör projektets grafiska profil. Vi 

tryckte dessutom upp vimplar och arbetskläder med loggan vilket 

väckte intresse och gjorde aktiviteterna lätta att känna igen. 

Läsa för integration
 

Projektet har inkluderat en personalutbildning i metoden “Läsa för 

integration” som genomförs av Läsfrämjarinstitutet i Södertälje. 

Metoden är särskild utvald för att reflektera de många språk och 

kulturer som finns representerade i Sandviken, samt behovet av 

riktade läs- och språkutvecklande insatser för barn och unga i re-

sursberövade områden. Under året har personalen på barnavdel-

ningen läst och samtalat kring boken Läsa för integration av Bero-

lin Deniz. Utbildningen innefattar en teoridel som tar upp frågor om 

uppsökande arbete, flerspråkighet och integration. I efterföljande 

workshop får deltagarna prova på metoden fyrdimensionell hög-

läsning. Utbildningen gav oss chansen att reflektera över hinder 

och möjligheter i vår verksamhet och hur man förhåller sig till sin 

egen identitet i mötet med barnen.
 

Fyrdimensionell högläsning är en me-

tod utvecklad av Läsfrämjarinstitutet. Här 

blandas högläsning med improvisations-

teater och stor vikt läggs vid medska-

pande och representation. Arbetssättet 

är särskilt utformat för att fånga ovana 

läsare med ett tydligt fokus på bokens 

symbolvärde. 
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Läsa tillsammans
 

I projektet har vi haft förmånen att samarbeta med en rad lokala 

aktörer. I vår uppsökande verksamhet har vi arbetat sida vid sida 

med Litteraturhuset Trampolin, den kommunala kulturskolan, Fri-

tidsbanken, teaterföreningen Dramamera och arvsfondsprojektet 

Insektslandet. Vi har även anordnat författarbesök tillsammans 

fritidsgården Rapatac och fotbollsklubben Sandviken IF.

 

Samarbete är viktigt på flera plan. För att nå ut till barn och unga 

som vanligtvis inte besöker biblioteket menar vi att det är nödvän-

digt att identifiera andra verksamheter och nyckelpersoner som 

kan skapa kontakt med målgruppen. Vi ser också att samarbete 

berikar oss genom att kompetenser delas och förstärks i mötet 

med andra professionella grupper. Ett projekt kan också vara en 

bra ursäkt för att hitta på något tillsammans och på så vis lära 

känna varandra vilket ofta skapar ringar på vattnet.  

 

 

Vi noterar att det finns ett stort intresse för läsning hos organisa-

tioner som inte har det som sitt huvudsakliga fokus. Det är många 

som har insett läsningens värde för barn och unga och även för 

att vinna legitimitet gentemot intressenter och finansiärer. Vi har 

under projektets gång märkt att om man pratar om läsning med 

energi och engagemang är det många som lyssnar. Flera av de 

verksamheter vi har arbetat med planerar nu att fortsätta egna 

lässastningar med stöttning från biblioteket. 
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Hitta ut från biblioteket
 

Biblioteket är ofta starkt förknippat med biblioteksrummet och 

boksamlingen. Det är en älskad och välbesökt institution samti-

digt som många har en daterad bild av verksamheten eller upple-

ver att biblioteket inte är något för dem. Under pandemin har den 

fysiska byggnaden även blivit en belastning med restriktioner och 

begränsad tillgänglighet. Vi kände därmed att det var hög tid att 

hitta ut från biblioteket och möta barnen på deras arenor och vill-

kor.

 

Genom fokusgrupperna och enkätsvaren lärde vi oss mer om vilka 

platser som har störst betydelse för barnen såsom fotbollsplaner, 

fritidsgårdar, lekplatser och det egna hemmet. Detta lade grun-

den till en lekfull karta över barnens Sandviken från vilken aktivi-

teterna utgick. Kartor utgår i regel från ett vuxenperspektiv och en 

förlegad bild av hur en ort levs i idag. Vi ville också lyfta våra prio-

riterade bostadsområden och på så vis skapa igenkänning och en 

känsla av stolthet över barnens hemmakvarter som tyvärr oftast 

skildras på ett negativt sätt.

Ett viktigt steg i att arbeta uppsökande är att investera i rätt ut-

rustning för att göra verksamheten mobil. Projektstödet tillät oss 

att investera i två lådcyklar, ett somrigt lästält med färgglada kud-

dar, hopfällbara bord och stolar, picknickfiltar och stadiga brickor 

och som man kan måla på när man sitter på marken. Efter önske-

mål från barnen köpte vi även in utomhusleksaker som ett kom-

plement till aktiviteterna. 
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Med inspiration från Malmö stadsbiblioteket skapande 
barnen i Sandviken ett kollaborativt konstverk av toarullar. 
Under sommarlovet kunde barnen låna påsar med böcker 
och pysselmaterial för att göra sina egna konstverk med 
inspiration från böckerna. Tanken var göra någonting till-
sammans i pandemitider då det inte var möjligt att träf-
fas inne på biblioteket. Konstverket ställdes sedan ut på 
barnavdelningen.

Se en bok 
 

Under projektets gång ställde Björksätra bibliotek, i samarbete med Region Gävleborgs satsning 

“Se en bok”, ut Ellen Ekmans originalillustrationer från Hemma hela sommaren. Ett tiotal bilder 

hängdes upp på väggarna i bibliotekets lokaler under tre veckors tid. Under utställningen anord-

nades en vernissage för ett närliggande fritids där det bjöds på glass, bokprat och tipspromenad. 

Under samtliga veckor delades det ut gåvoexemplar av boken till de barn som kom för att titta på 

utställningen. 
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Maryam och mormorsmålet är skri-
ven av Minoo Shams och illustrerad 
av Katarina Strömgård. I boken får vi 
lära känna Maryam vars familj tving-
as fly undan kriget i Iran och vi får 
följa hennes möte med ett nytt land 
och ett nytt språk. För Maryam be-
tyder detta att hon måste ta adjö av 
sin mormor och boken skildrar det 
tomrum som uppstår och de starka 
band som finns kvar.  

I Mormors väska چچچچچچچچ چچچچچ 
finns föremål från boken, en hand-
ledning och skaparmaterial. Aktivi-
teterna är kopplade till olika hän-
delser i boken med sidhänvisningar 
och innefattar allt från bild till tea-
ter, skrivande, högtidsfirande och 
filosoferande. 

Mormorsmålsfest
 

När vi frågade barnen i fokusgrupperna vem de helst skulle vilja bjuda in till Sandviken kom svaret rakt från hjärtat, ”min farmor i 

Syrien”, ”mina syskon i Eritrea”, ”min morfar”, ”min kusin”. Familjen och släkten visade sig vara väldigt viktig för alla tillfrågade barn 

men var särskilt nära i tankarna hos dem vars familjer lever i diaspora. Det var så idén föddes att bjuda in den debuterande förfat-

taren Minoo Shams, aktuell med boken Maryam och mormorsmålet, till fritidsgården Rapatac.   

Rapatac är en fritidsgård belägen i centrum där majoriteten av deltagarna är barn med ett annat modersmål än svenska. Här arbe-

tar man aktivt med läsning och läxhjälp. Under veckorna före författarbesöket bildades en skapande bokklubb och festkommitté. I 

bokklubben läste man boken högt tillsammans och gjorde aktiviteter utifrån en upptäckarväska med tillhörande handledning som 

biblioteket utformat. Festkommittén gav barnen möjlighet att bestämma och planera hur en Mormorsmålsfest ska gå till. Barnen 

välkomnade Minoo till en festligt dekorerad fritidsgård där hon bjöds på mat och fick se en utställning från den skapande bokklub-

ben. Efter författarsamtalet kunde barnen ställa frågor och få en signerad utgåva av boken.
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I Sandviken arbetar vi utifrån Tram-
polinmodellen som är utformad av 
Litteraturhuset Trampolin vars loka-
ler ligger i anslutning till biblioteket. 
Modellen går ut på att stärka barn 
och ungas läs- och språkutveckling 
genom olika estetiska uttrycksfor-
mer med fokus på berättande.

Läsäventyr i Stadsparken 
 

Stadsparken ligger strax utanför centrum och är en viktig mö-

tesplats och grönområde för närboende familjer. Här ordnade vi 

pop-up-aktiviteter i skapande och berättande med gästspel från 

flera av våra samarbetspartners. Aktiviteterna var öppna för alla 

och vi var noga med att inte använda biljetter eller föranmälan så 

att barn skulle ha möjlighet att delta utan vuxenstöd. Vi bjöd även 

in fritidshem från våra prioriterade områden.

Aktiviteterna utgick från olika stationer där det alltid fanns ett 

lästält och en skaparverkstad. Vi tog inspiration från böcker och 

lät oss inspireras av bokens tema och föreställningsvärld. Gäs-

terna bidrog med sina särskilda kunskaper och konstnärliga ut-

tryck vilket innebar att besökarna fick uppleva allt från teaterlek 

till naturvetenskap, cirkuskonster och musik. En av lärdomarna vi 

dock tar med oss är att det är betydligt svårare att arbeta med te-

man utomhus då mycket går förlorat på en stor plats med många 

människor. Så vårt tips är att antingen satsa på ett stort tema eller 

bara fokusera på enkla och inkluderande aktiviteter.

 

I lästältet kunde besökarna sitta och ta det lugnt och läsa. Vi köpte 

in ett mindre bestånd outrustande böcker på bokrean med popu-

lära och lättlästa titlar för olika åldrar samt handdockor att leka 

med. Denna station var särskilt uppskattad av föräldrar med små 

barn som kunde sitta vid sidan om men ändå känna sig delakti-

ga. Till nästa år hoppas vi att också kunna bygga ut denna station 

med spontan högläsning med en bibliotekarie och förmedling av 

Bokstart.  
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Bredvid lästältet fanns en skaparstation med stafflier och materi-

al. Här kunde besökarna hämta picknickfiltar och pysselbrickor och 

sprida ut sig i gräset. Detta skapade en avslappnad stämning och 

många familjer blev kvar hela dagen. En idé vi lånade från kollegor-

na i Landskrona var att fästa tvättlinor med klädnypor mellan träden 

där man kunde hänga upp färdiga alster på tork vilket också tjänade 

som en tillfällig konstutställning.

Vi är glada att aktiviteterna lockade både nya och gamla be-

sökare och familjer med olika bakgrund i termer av etnicitet, 

klasstillhörighet och generation. På så vis skapades en låginten-

siv mötesplats för ortens invånare. Det var också roligt att några 

barn kom utan sina föräldrar varje dag vilket visar på behovet av 

vuxenledda aktiviteter under sommarlovets många långa veck-

or. Vi fick flera glada tillrop från föräldrar som tyckte att det var 

fint ordnat och barn som kom fram och tackade oss innan de 

gick hem.   
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Nattfotboll
 

Eftersom fotboll stod högst upp på barnens önskelista samtidigt 

som EM spelades valde vi att tillsammans med Sandviken IF boka 

in ett författarbesök till den populära aktiviteten Nattfotboll. Sand-

viken IF:s sociala arbete går under namnet Framsteget där fören-

ingen arbetar för att främja integration och förhindra utanförskap 

genom olika aktiviteter. Nattfotbollen syftar till att integrera barn, 

ungdomar och vuxna i samhället genom att erbjuda trygga aktivi-

teter och mötesplatser kvällstid.   

Philip O’Connor och Haidar Haidari är journalister med ett förflutet 

i fotbollslaget Kista Galaxy. Tillsammans har de skrivit böckerna 

När allt står på spel och Utan offer, ingen seger. Böckerna riktar 

sig till tonåringar och skildrar både livet som fotbollsspelare och 

moraliska, sportsliga dilemman.   

Författarbesöket ägde rum på multiarenan på Nya bruket i Sand-

viken. Philip och Haidar började med att berätta om sitt författar-

skap och om boken och svarade sedan på deltagarnas frågor. Ef-

ter det delade ungdomsledarna in alla i lag och det spelades en 

sjumanna-turnering där författarna turades om att vara med i de 

olika lagen. Sedan var det dags för fika och boksignering innan 

Philip och Haidar körde tillbaka till Husby för att se det sista av se-

mifinalen mellan England och Danmark. Många av barnen kände 

igen oss från biblioteket och tyckte att det var roligt att vi var med. 

Vi tror att bibliotek har mycket att lära från idrottsrörelsens stora 

engagemang och nära kontakt med barnen och vi ser fram emot 

ett fortsatt samarbete med Sandviken IF.

När allt står på spel är skriven av Philip O’Con-

nor och Haidar Haidari och handlar om sjutton-

årige Malik som gör sin debut i klubben Svea 

United. Maliks mamma är sjuk och familjen är i 

desperat behov av pengar. När Malik blir erbjud-

en en muta för att missa en straff ställs han inför 

sitt livs svåraste beslut. Boken är lättläst och fart-

fylld och tar upp frågor som fångar läsaren. 
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Vi ses nästa sommar!
 

Att arbeta uppsökande sommartid medför många 

utmaningar men skapar än fler möjligheter. Vi 

hoppas att detta var den första av många kom-

mande somrar då biblioteket hittar ut till barnen 

och att detta också på sikt leder till att fler barn 

hittar till biblioteket. Nedan följer några av våra 

bästa boktips för den som ska vara hemma hela 

sommaren!
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10 böcker för oss som älskar hemma 
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Hemma i mitt hus 

Gabi Frödén

   

Ett rum till Lisen 

Elin Johansson, Ellen Svedjeland & Emma Adbåge

  

Ninas sommarlov 

Emi Gunér

  

Hedvig och sommaren med Steken 

Frida Nilsson

Högtidsboken: fira och filosofera tillsammans 

Karin Salmson, Johanna Ivarsson & Emil Åkerö 

Hemma hela sommaren  

Elin Johansson & Ellen Ekman 

Kjell och jag går vilse  

Mattias Danielsson & Sara Gimbergsson 

Min bästa väns semester 

Kristina Murray Brodin & Maja-Stina Andersson

 

I huset där jag bor 

Lena Sjöberg

   

Hemma här och där 

Emily Joof


